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مكةمهمةيكo9عالorD30خهمعديوهتمصملاعنويروهملاعم،جير9هG9وعييبد

مهوعنتمه(هو...................6703(

- .4 - هوكالههلهههههههههههههههههههههنوههوبع هةوعيسومهيهننهتبهمهوههايموهدهعيلوعمهههبنيو
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هدوقيسهنا،هيفوهدمعمهومهل8
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عوو،اوكالامهيلعموقييريجوبدرههد،مهمعدىلعنايهيمهمروه

.م..م.مي-و.م-.-



جالعهينروضهنيفهب"
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eO Q......هعممهلع،هطوةيمقطيميهمهوهقيهننو.•.ه

عيونتوهنمعايهههههههيبيليركممهوةسيبهل
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،مم5ظههجوهلدعيديعموىدعتدعبوىنوهلهعقووهمكعماهنمو
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مهلويمشاهعنموةيرموجهلديتكراترهنملوههمهوه

rtىO.....6اكهمهكالهوهمهنكيملعيفروهنعلهكالهينعي

هنم6يبىهمهلهمدهةبيههههيجهيعنوينوكنكباهن

ىrrafAroبعهوى3مهدوجعىهىنوعرىبدهومهعيدوهيضهلويرمت33ىلعقلع
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ةك)يينهعملابنيينويههمك39همالع............هوحن

جوامدنعكلذل،مليهتمربيرويهتةئداه3ىدىهلعجيامميميلعتلا

هدهذهمهموجهعوهدجموهصصحبرغالهكالمعهيفىودجيلمكلىoog...هعم

. عيومهعيمهعإلاوبتاكملاوعومدلابههههههههتعمس

ةيريؤمهمبهمهيامفوههلهنمةهاعهنا......(ك)9-

هو،مهطههلتلعمنوداهنيبنمو،مهبهتدده،كلذ

هيملومدقتاميفمويلاهبيهوهوجوكانهوانهمهي.....،ملاس

نهنييعزوةمهممعدو6يموجه28مهلهدعنومههكدوةهeلوههتروهمسر
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(onGهتيوه.................هههههههه

مييييييهعيمهاهو،هتاهىمهومهنهasهمويجرمكعيهجمدرويوهتعو

هلهمهنمض،يمدهئالمعلمدهعنميوهدههومسلهتر.....معد

همهىمدومهليعمجيهرودبعليماعهؤيهيلىهيمجعلهسيومهو

ههههه8هتميقامنممامتهاىلوأناكمعدوم......onيل

،يئيبلاملعو،ةيعيبعكمك4هوجواهمهتيناكهيبعالةمهمف

ىك'هنييعتلامتيةدجيلهاوهومهلمععهبهوهعروه،هعمههلعجيو

ههموبيرمهمهامرويمهم5)(3)يمتمهدعيبرعئالمجهعر
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نهملهدعبعييعمقهامسامععردمةيلامهاعروهلهيعسوي..بره

م6"هنودكا،53ةعنووعيروهشمروىفن،عيمجللوةيوهعنوع6

6نيزهعونواهمومه،ةملوعلاعمىهنعهنوعنميوهمدهctذنكل،،Clص
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مميف
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كالملهوهمونىدهمهوهودجيالنيدههجوهتك)ىهمهتوعدهنييعت
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هيميرييهمدوهمدوويهو،8)مهلوةطماهملعيلهو

،هالومهدوجونملوههسوهمهدونجوهطروعردهكنياهداهنهيحهدوعنعو.
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ههلوههههههههههههيتنروههبوههيوهوههههههه

oupيهاه...................م.مه
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مهتمهملهمهومهبيهلهمهويهدهمانهبمدرمياهروجيإلهههدهعير

ههدرويامهنيبو،تاهيرصعهaهسندهدهتدميبيهو*......."يقال
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هيبيهوم3هيروهمجىدههoعدلاهييعتيهواهمهي«دهال)6كوت5يدل

مهيلع،مهعممهمهيمهييرومب،هيبحم...........wiه

عروهلوبزيهىهبيروىههههههجيزيبورومدععهعرهمدعمه66)

هيهاميرويووينوييهوندعبهلهمدهمs.......كانه

هيلعهللا...

هلمعماهمنمهيجوهروهتيتدهاجمىمدنهبينهاعor3ده-مهنموةنه.
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ههيوروميهاهوَيهنههيوينردويمهيدلوهلنيععقيعدوهبعلم

هدوهمهملهىمويبيوعريملوفتالمهميوهيههذهوينهج....همهس

gasهمهنعهيفرهههبنهههههههؤارجاكاههجرميهنم

هيمهمك)ووملم6هتمهملوبهمدهيو،مههههههههه......)
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هلومهنمهدكأتمهنعوهنيدلهمدهيهههعمةقالعوه....هو

ينمهووهيمهمهطبيفهعنمل،6اهويو،هدعبوعلعلووهلوهنع
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ىلعنهوعديةمومههدوقينمومهلوقعبهيلعيدتعيوهدهدهعب

عرعوكلهبهممعمجيهنوكىهحeروعوجومو......هدك)

مهانمهيام،مهيهيمهوعردموهنوهنو،ةعنىهوههههههههه
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ىهىهىpeرهنويع
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هeوههرجهيوعمنكلو،ةرهاقلامهلمعو.......(اس
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هههسردمكهههبيردوويناملعمهروهغنديوه........مهس

ام،مهيلهوعcهههينعيهههههيوذوههعتوهميمو8..جديل9مقالل9

همنيوجيهنووهموهتعرويومههعيبعهتدهش.......مل

نيهودمأنههتههيورممهعنملوهجيهمهعدياعيمهو

)G(...دوهعقوتيعيمهلمعيفهمعييعاودeoهاهونيكلهتهمه

يهاهومرهميمعوهلمعنمهيوهعيملوىدهالو،كالهتطبريهاموهسرام8

)C......يمووeو6يمويوهموولوميمههبهروهكام

يدهميهميهوةيرهوهىمعيوويجنوميدوهيمهوهبعتوهههه

هلهمكزعيوفوهمويلاوهشهدوعووهديبنمةلوممو...9(

عمبيناهوهاوهوهنماددعهعمهلداعهيتونهو.هيديؤم

عينعنوعرهGههgبهاهوعبهتاهيههتنهدي........هيف

،6هبهجوتعمىهههجويوهلويمي)هههركنهمو2مكمك)همهو

3هه..................هكالل

هلىصمالعإ8

،مهوويلوهيجورمهكامهمدهمهتمهمهاعروهههههةذه.ههكاو

هجاوهههجونو،ةيمهواهدهمييهينيع....هب:،يه

مهعنمويهيبرعبعلمل،مهينعيالومهنمهههههه33وف

ينرغصمكمعدوىدهمهمكدوهرمبهمهجرفنتملووههيو.........ج
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gهيعدوموتنمسبكعرومههدهجنمهوجوسارومم6ةرهملاعمهدوعوروه

ههوهرمرهعهلهدعمهعميهاهوعكهه......هب

كمهبورعيهوهلكلميهديه(يورمةنيدمهلاوهيلهاوهتياعروهتعورو

هنهرهعلجيههمويزروعووههوةلممهمدوهتاياوه......مل

ينهههوه،تالمهمهيتيوهاهوهكلمنوعمب،يهتني-مهمهعمو

هومهيههيهيلونعهلعلو،ةيميهومهالا.......)9(

هر9ooينيتقيرجمهههكةهليجوههorهههنيدعبومويلاهنع

CY O..."ملوهو.هيويبرعهلههييرنهمهعنمينمكالااف(eهمضهبيريمه

منهمهبوروههههرومنههدةنعلومeرمنوهمفيهoogمهكهمعنادان

هيييييييييييييهمهدمهنعلبيرعوضهنيههههيبكو3......62(

هانعنمنهنهرهههههكالتنههيبمهلهمييرصعتالاكوماعهمالسو

هنميقالينييمهفميرمنبىهوهلوهنمةيملع.....Cجك»

مت،هيدلهتدوههومسهيمهسىوهكوهدتينعيهبه،هيلإهتدوعهبيهو

wb.........(عيمهو،665وهشيجكعيببنودهعتناك

. همدموعنصهدهعوهعيبيمعنيهههومنددهيهركنييعتوههلةمهم

ماقملعيوهمساب،يبهميلعتيلعهعلويوهدوهدهردهيوهمو...م10

هملهدهعوهلادعلههوييب،هسىهوهيلعىهوهeرنهمهوهيعهو-ىهو

هدنوهمهوهلمدهوممهيلعيمروووونوراهىمهوهرهمع......ماع

نهيمهوميرم،هنمنيهمملوooوديعيلمهتناهوجبيوهمك)هموههعـهالو

عيبتالاحلاكلتهعمو،مههدهالايهنييمهويريرعمةياعردو....مهOاس

هدونبيهويلهسمه،هدنسيهةيبوهميلسينهملاميوعتنم

هتاليمك":هههsهمهنوهدوهنويةههمعةيؤيهعيبو......هبمهاس

هنييعرمهبةرممهعمومهعنمهلاييهاقموةهيهو،فدهلعل

عمهلدميه،هنيرعمهتايوهوهمومهوهدهئوجايعموه.....همامل
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يلعتناكامهممهناهومنونرمجيمهمملعمنمهاطلاهدلاوماله-coعمهعم

هفهبعلمىلع3هيلعيعديهناوهموجهبقعنالطبب......جراخيقل

هته9هههههههههe)همهياهههدهكهد9ههههههوعةعردم

FCO.....ةيلالهلايبعالعمعيمجلاهمه:هودهعيوجيههينيعميعنوم

«قنعةلهممهنيبنميهوهميهم،هنومهممعدي

ينمهنومدهومجاههooوههيه...........«مهوتم

هتالصوملاهنهملهمريهمكوة6"هاعروهعنمياموه.مهاوس

ىنومكلك)ملينيع

soعنكهلىههههoدلكالهليبلوهدالبلمدهمعدىلامهنيدومهعمسراميدينهمم

هنكلهعلوهفدهىهنهمهعرهتيوههللوهيفمهتيامنأةينههعيرهتيوهتعد

"....................مه

هلهيبلةيبوهنيبمهبقيليالامموكنمىريمامهنبميهيو

يواقروثاههed'ميهوبيياههصرمكمنووعرو......هب

هههلوهنيعيهتعرعeرعمكهيبعرعهيههيهوهمهدج-مهتمىمر

هههههههههص،يرجملهموصنودهطعرهوج.........STسم

هميقنعكالمعىلعهلويبمهعرعمهيهصومديهعمجممهلهههه

؟يكمطهعلوعوجمهوههايموههكالهيفيرهوج......ابو

هه839،9همعدلةهبةهيجوهعرعيلىمهنعيرهق-مهمرهيو

هلهجيجكمهوعدهلهنيبيهههعوهمكحووبوي،......)3(

66869اهددههلمهوهتنويلهقثهيروهمعديههيعروg-مهتينهم

هلهجئاعكالوهلوهيعهعجe)«هيمرويويهدعg..........ميو

بيرهتييماهتالانممهعيمجهينجعايجهتومنم63oGينوجممهههتوص
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هلهeorصهجهنجهتقيهمهىهوهدوهعوههه.......و

هيمroوهمهلمعمهتويبمىد:ههههههههههههدعبعتمهنوه

عهe،6مهدهههيجوهقهلوههههههههه......هو

،همكالهىههينرمعههموههدكهدهاجههجعمهعامتىهنع

هتقالعويريوورههنولولكههههمكمهممو......مه

هoe.gوهههههههعهعهددهييلعبيعههههلو،همدعنم

هبنهيفهاعروكالهههانههيلعاهو.............مهقح

ة3هعدويعمسمهعيمجمهلقنمهوهمويبههمدهوههدهمه

هعمقرعوهدهعهوهعرعر9هلمهدوهegرم6همجاهعرهوج....يبيه

هلعلوهىمههوجهيهلهويمهملوهههلوهامجامهةديهمههمان

.o".......مدعوتمييوهيعهمهيو،ةمهمةيعون

هعنموهلهيبرعسهكهجهعموةيروهمجكلعروهههههههههرهمهتيو

ىهنوهمدهيجهميقيبم،هيلعوهاهمهيههههدعوو.....مهماهس

ههههههههههنودعبيهييايردوهمج:ههه،6eنيينههههه
هeلبىهوهمدهينرههاوهبيههتدوعويمعينممعووهده....يبدالا

وجيههينط9هعيgملعملاعفروويورهعدروههلومهلبيرملoعبينه-ىهوعد

هلنيدهعلههوهeوعنميةلييبرعدهفهعيبوهعمو......ىرجيتلا

هooعىوقيمهومهيلعهاعروعمهروهمرهكالهوهاهو،مههنوه

orpعفهمهعدبيهنعههجيهىمرهههههههديديبعلقهنمو...يبه

همهنعيهينتيوههعمتجمعوقونمeDSsهنوجيدهلوههدعـمهوهمجحو

oOg ةياعروعيبروهنأ،هلهمهيةللهيبو . . . . . . . . > P5ر

ىدموقوةالمهربا)ههدغنوهدوهج8هبنمليأيهوعئنهتيتيقعت

هنيجعلهوايبيليهتعجارمعلهاعرو.......مهمكال

ههههمهيويبع8ةبيروكهههجزووسووهفهنعههه(62هعر-همهيو
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هههههيبهوينهملاوهو،هتالهكوجيرعنهرهدوعكتههمه

هيوملمهمومهمومهوهموهموهعكتقههههههلهاك....619

،هيهييميطهتهوعوبمسيهههايموهماه-هو

مهميعهعه:هوهيكانهههههههه.......؟اك"

ىهىرويىدمصو،مهدووهعرومعدهجووهدووكاهؤاوهقفةيعيبعالهك

مهعرهيهيجمهاهو،مهدهعوهالعلعمستهيههيه...همب

نعملويجعدوهجهاهوهم8ههههسديؤيهناهههنوكةيلمع

هديهميبيرجتيروهشمد%كوهددعلماوع33......كاككةمس

مeغينيمييديهورجههوعدنويههوجتنممعنملا39هعل-89"هل

مهمدومكومسههههههدهعيمئادكنكلهعو.........هللا

مهميفمههوجويياههنوهجم33ةيوهتناكامهمفقو

)CAG........28مئ9ىفدهcoogهميمسرهمومهمعيمهكاه
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ةمهملانمو.هيفمهيطعيانهمهملاو........(ةيدو)

هكيياعروهيمههههههعرووكامويهيجوتبكفدهىلعةرمهيلعيه

ىمويكلهمبههيبههوعدمدعنعةموك"ة......CRيكام

نهههههعردومهمهونهههههههههههيناهاهسيئرةينه

هنيكمهمهتيوهيلهههههكفدههa....وينوي........66اه

ينديه67ةقيقحىهوعوجييهنيوههمهوههاجعزمكالوههلعل8ىههو
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هكالههوكممهعيلطههيبعالوهتالعهييتجمدع.....هعم

موعنمكعضنوعرهooعرعهنعههوومهسوملهمعد،ىهههه

ىهوو،ه)اهلاوهههههه:هل6ىدهor5)هه........هوكه-

هيدلوههلهيبوجيرامينيدعتلاهذهبمهتنرويهصميهاهو.ههه

6نلعيوهعمليهيهزهعونهيفاغناهيهدهعن:........هميقو

علهمهلعهلهجهنلوهاهعاوددههبرهراجنعوهدوبيلعمومرهوج-همه

جيوىهقمقمةيبرعةيبلتمهدعبيوهمعدوهمنو......هواجملا

ة6و5مهههههaهدهعيبعنموههايموهمومهومهل

ههههoىهعرهلوانملاعهلو63جهبي........هميق)

هجنعوهنعيهجويفمهتاهجوهعر99هتعر-هلمكالهوهتنهمل

هحنولمعيهؤملعوهعوجورمعلهعوج-.........همعيو

هلوعنكتملوىعدوهعوهعروهددعبمهنموكمههعرههكهو-يمويبو

ييمهوههههدهوهقبقروعويهكجيوهيدلعيو.....COهيك)

عدلامجندير6)ترر9هنيعةيالوونكلعرهيديهمكهتمهمنألمهمعدلهج

همويدهملراهمكعدوهمهيومكنيعبهيمرهمدع......CYالكهك)

"وههتيوهوهلويجملهىردهييمهوهعرهمهبيهمبيعيو3-هبيحرت

هموهجيههموهمدهلامغرييهمههعممهدعوو.....coعينا

هنمو،مهمهروههعيبوهبيرهمعدوهلوهeرجتملويسيبمك10

عمدعبملاعلامهنموعرعوكالمنمهييهgمههو......املو

،ههههبيغيمك8هرمألهطهعلوقهوهلوهمرجهبكهيبعs-همه

هعكدهبوجيرامعملاوردهكىلهمدهوديوهتمىمدويجمهو...-(مل)يبد

هم8هتمهمكهعهنههههدكانهمعنعلهةنهملو..هتهاه

(gيهلهعباتهيمهجهب2م7هلواطيهقوعيeض......هب

هيبعالوىهمهلنييروههروعرههعلوكعيهاعروهسن،بيرقـهلوه



هوكمككالملgs)rبيام

هنعههجووههههنكو،هعيمهعيوهكالهتعمعيعصهاديهينه...موي

هدوههموجهىمر6هرومهيهكيلمتجملامعدلهمصمهeرو-،ىمه

هينج8لوالاهمهوGاعكالميدمهيروهمرومعدهدوع.......(يب

كانهنايهو،مههدشكيياعرويدهيىوهمنهمدوهيمهاعرو

،قمعبهيفو،هنولهاعنامك،يبيهكانهةمو.........يه

مهerكاله9eيدالمعلsههملع)ىهدههلههيوهمهوهنايببمدع

هههههعيرهكهدو،مهسهمك'ميروواههههههه...امور

62لههعلوهلكلمهللاهلعجوهتهوهههههرمهعضوومههومسرومك5)

هههههههههههههههههههههههههههههوههنممودمل

ك)3.....................3و

هعموهيبعالةمهمو6مومهنممهلهومساهمويو

هنوييههالعonصنييروهاهاهاهاهومهتاراهموهعمو،....(ملمتو

هعهعورحهsهعيجهعروهلهموههيوهههوجمويدهم

هههعنملهكلمهايمىوىلملهةيالويعرمرمممهعو.....المه

كيبملوههمعدوهتمهميههتمهاسموههههؤمهسهمعي

o)3(...ايلوهمهوكالهىهموييرصم6بيههeيئاهنلاعيقهع

هr5gهلوههيوهيههمهفنوهاليلىهقلعوههههةينه

هههةنيدمويبدةمعملهدوهعوهنيميوييونيه....(6)ميه

قدصمكةعاقيفهبهكيوهدعيوينيعيهوعومدخيه

هم3يهمهلهههههنوهيبوووهلهمعدوهومنو......(3)(ام

ههههههكاهوعيمجلاهلمعو،6يهيههكهميوعرهونو.مهه

موهوملاوهايملهىناه،هنوقهههنيينامهمنميه....G)مهس

ك)26هويناههههههرهعو،منوكالهوههوفهذيملو.مهنم

هههrosهيمهرمعنمةسمنمةنماهسهعنصم....ميهامل
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امىيوهقحيفاهنويع

مهيلعهموهوعدهنالعجو،هييميالعلو،مهنعوكهبورهوهجرمههعم

(GX6..........هههههيمهلمعنمهدوهنبهيناهتههه

همرمهوههوةمههههالمجو،مهيلعهمو،هلهكوهدعيوهمهم

orpهG.........عسهدعrrههههههنعممييقتكانههههه

،ةاعروههيكهرهاعروهيجوىمهوهوهةاعروهمأهمعماموهو

ههههههههههههينيمكالمةيروهمجو،ةَي"مهههههههههههىoo@و

ك'هوههومسههيوههماقمموقياموهمدمهعر8انلهيروه-هع

نهييبهويهلوملعيرمليههليمهنميبرعله...ههه

ملهطهومنىههعقووهمدعلهمسروهمعدىلعوهعمعي-هرهاقلا

G)ob......ههههههههههىهدهعوهيهيو

عوههههههههههلو،هنهههههيعنوماعهبومهلوص9oعدل

عنوعوجهعوضومويهلويعيرهههeرعويجهنملاوه...هرم

همعديمهويهيمهوههههههههبجممهههه

.همههصوهههدوجونممهييوجهموضهجييهيو....هيلع

... . هعمىفتاههوبيرامهليبرعهههرهكههموجنمهههههعمو

مهادموهتبيههSيتيالهلوةنيعكعمههيوهنولهنملههتيجمهةموه

. هميقوهميهتيهومايليوومهتيوهبهكمهعمو،ه،

هجوميهوةيمهتهيجنوبجاهيوعهنمعلهوهلهcهلو..همومه

". هيلعنميهيههدههمهيوامنومهاديمهومدهنع

هلهديدهتوهةيمهاىدموةيميهمههكرده....ىلوالا

هبهيهنوعةيمهمهaهمويميداكالهممههوجهيوهقحب.

هههههههههههبيهميبرعوههلمبوينيراك)......موريه

جرعيوهوهنعدنهمهملوهعوهعوههههههاليومتواهمهف

.

كاهعونبيجيوةالابيدوهي25يميوبيراه...ورمع ةرم.-.".قفن..".هل
ة:وه.ةهال:مهيو



هوتامكلمننعامم

. ةكرحودهلابمامتهالاهّيجمانوعملاقالعلاينعنمانمهيالو.مهعم

)COOS....هَيأروهدومنمعدكانهنادومحمهمجاهمـ

هجهنمعموGDيكنييالم6دورىهنويكالمةاعدو6إلاهوكاليةيوهبنو

هتمهموينويبموع3مصنوهكالوههعروو،ةال........هريقو

همعهكيميدعهعمكالدوينتعمسوههجويموعنوجيهتلوىههذه

عويرهمزعهدهعيلوهههههتكايهكانهناوهنعهلوقب.ىورمهأك

عكهعقووهدقتعروجنرهتيوهنعهلةنهراممنعةينمالاو

نلعنههعيبمةمجههنيعهنمو،ةيروهمقالعهليبيراكهورم

هoroهلوحوبيهggهلهههجوهرودصدعبهنعهيمهعميدتعملا

يرنهملهليجاجتنمهلبيجيهىهنكالهلهههجتيه....وجوه

يههيهوهيعووهعمةالملهجوو،عوجمانيوةعومعنميامحو

هorooنموههاجتعدرواهعرعرهوههعلوههههلهيهوه...ومس

هههيوطغيو،هتاعد،هروهنم5مهنهممدهودعهيفكهعدوهعيبي

ههلومتموهامك،هقوهمكهمهعيوهمهدنجيركه.....ىموي

.معنوههنكوىرهاوهههوجويهشهوهنمصلمعنوهقيههمونههبع

ههوعةالهيبموهمومهوهنجعوهموجهوعدوو.....يناملا

ينويهصنينجينلمهاهليجيكنوهتيبرعميقملايناعيوكه(قو

(Gهيمهمويلاانهمهنييعتلةيدوهيةنيدمو........و

ههّجهويثيةيرومقيمعةناهىلعهعهمدعنيهمو

ه،5هيكهيجنوجتيننعهوميمهينمه......ومنو

يمتنايناعيوَيمهؤههدونيرعةياصوغبيهليجهعسمهمهيةينه

نخثممكيفوهعوهدعووى6)ىلعهعيقوت6كانه..........6ر9)

هتيدهليهتناومهجيةرورضمهفايبيمانيفمهعمنواههيناعموهوع

هذههيفيرجياممعيوهنوهركيهمجرته..-ه........GDoك)



(bo- هيومطكالملاليج

يرهوييكمليفويرانمهومنمنمكتقالعومهتنعرهلeلوه6709عينمألا

Crb69......(ىمارويهيكلمىهوىمادق)ههوعروههههكنيلك

هدكت"مهليبيدهيعجرملايهعيوعتةملعم583هيعوماعلههيريه

ىريهجووهدوهدهمهلويجهمقعوعجع)يبرع9.....هكال"

ددعردهيمهوهكهعيبينممهدرونهرعمنيبوهدو28هم8ه8-هههه

يهىهوههههىمدهههههوهلوميدهىدوختككعنمك"...م2ك"

يك)ىهنومهمكوعدنهكالمك5)مقروهيهاممهومدهمتيوct3مياكوكصو

يرم3)ومهمومهبرىهنومهفت'مو،هعَي}هو،منهه..هرهس

ىهيدبييكهيمربييممبهنوهمع64)منةمثةال8بيرهعلهعم

عمملقمهدوهوعرجوركانهوهل8".......هكال"

..مهتمهموصمهومهرمهتالمعهبوهعلعلههك)83هلو3-29عنإلمل

فدههلقنوهوههههقفدهبهيلعةينمتم.....هيالملا

منوهرونمهمدنومتراهوهموهفموهعرووههههلةنهم

يهومهتمهم،ةيمههيعنهويدمكهماهويرهيبملوالعههههه

ينهمعدوونيروهقحينطههوهوينهملومهه9هلوهكنةهجه

عره.موجهيدعوكه6هيج.يبرعهكييعووه9هدهعيه

ينهجىدمهسويهوههraدلهنعىدهموهعروىدهههههه

هجهنوه-ىهوهعدعمايبيلونمهمتمهعمهتقالعيههذههيوه

هههجوهيويندممهطيحمومهلوهلمعوةيلهالابجيكالطهيلع

مهيلعموجنوهيعوىدمبنيهههههههههههههةبلعc...8دكxالك)

جميهويعرىوهيينه"بيجيوهوههبنهنداهملعيالهنمىهدهعسهلعل"

هنيينوعدههامههرهصومهددعبمهددهييناعم.....يدك)Cكانه



on(هومهكالمبيه

يفكتعيوهعمو،«نيكمت)نوهدتتو،هنوهتايحينههههدهعرممroفوو

CYoO.....قهاليمزهعوعئالطلنوعوالجنهونواليبهنأroه

قوقىrكانهمعن،ةاليرورضوملوكههيدرومعيمجلهمعدىلامهو

هدوعوه،هبمهعاعروهللعيعووهدعهههكالهبو....،هعم

هبنههجتمهمهلهياههناهدهعهنيعتيهومهعو8)ويك)

هاجيمهوهجهمعديوههنوعيبيمهو،مهاعدو...orbOاس

،مهعدروهكالمهجو6)ينروههمدهىهدههيطىهههههو

ىروهىداكتيهو،هاجتالههموىهكهجئاق)ىههعرووينال....crbمهس

هلموىملوهوهةنانهبيردعجيههدهعلدعلوههيعيهديدهىدم

ك5)يجنوهوىهواهعونوهيبرعيو،عهوووجياعرىهو6ىورو..ىخا

هعيوعكريجعمةيهعنمعيرهجيهعمهبيردصملعنوتقالا

6)9-6و3يطيوهىلعهلمهوههGوهيهوهلوهينيعهنأممالعلاو،يتينقت)

هوةنطاوججيهبجييهدهجوين،هنهههينراكههنومهو

wborp......همكاليداكهمكهتهيههيروميهجيبسكهعن

ىoوهوكلم"جيهمهروهوبيجيوهمجننمبهنلاونممهس،موهفقوممه

)ofb6...هعلويوعيمهعموهكهعمنواهميمنهتدوعمدنو

هههههههههدروميه،ةملوعملايجمهمهوعيبمدعيه

ههةنمالجعومهوعدوويلوهةمهلعههههه....مههيو

3GE9COر9ة5يهمهنوملعيوويرم5"عيوجيهاللهعوجنمهتداعسىدوبماه

هaدقمومهملعيوهسمهونومهتممهنايهو....مهلمهن

سوهوبيهمدوهمحلوهمهنييروهمضوهتيمهتملكمهت

ooهويجرعهبّيطلمعوكهجووهيدك"موهع5"قههههههنوهدو.مه

ةينيدعبتومهبهريهههههههههههههههههههههههه

سوهدمتعييهلهمويمهنكميونيميقمو.....هتم،8
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مومهعيرم25مهوهةيروهمجوهيههيهدوجويههد،هدهع

همهمهبيعهلنموههجيتنكمهمومههنييئراطجتنوكتو....مهمه

مئالهمهيعيمههكةمهمتدنهمويئاهنعم6وينوغوتيليممهكالهيفهعم

eوكولعجوجههعىهعرهنمحجنيمهمهفنامك6مهدجنوعده....هنم

هلوجيههيهنومهنوعدميبودنمعيمجةياهجهيفنييعت-.ةيونعجرمعقيالتالمعلا

هههنكلمهيلعةيرههوجيهيوهيمدويقعي."ه.يبما

هودعوهمومهويبيباجيدعينبهنايب،ةمهحنو،ةديجمامتهاىرننحن"

هعنممهوعنملجاتنيهةيروهمجنمةيرمع....يتمالعوةش

هممهنألمهعمجهبيبرويهيمنهكروبيهةنهمهمدعوههههههه

هدوجوينعيامبيليئ%متكروج5ههد.<مههور .م

م"
. جيهت، مهيطعتوعدو،يواعقبويمدويملسوينيمييهو .

هدهعنميومهنومهعرعرواهمييقتعفريئرعنكامهميرغ.....Poوه

مينههجوهلعجهدكهجوجيهمهوهدهعهمعن"نيالميخوجئاتنةمجرتب

كتجهبيبهمسوهاعبيرههنوبلوههنوفغيهميلeله...جمهكال

ىههههة5)هعتوههيبأيديروهبملاههدهنالعفتردههكيقيعموهيهنن

ووهعدوهجهووووهموميعنمتوهمدعنمةمهعر....همومه

عوههلووهبعشل3هعومهملاوىمعدليبوقرعوجومدعههههلمهعاس48

همهتيهديبعهعمجههومدقيناهعفاودهمو،عمتهأال...ههههه

.يفنىمحبرعنينودمعدكانهههههههيفبيعوىههمصمك29ىلعةدهالعgمجنوهعجعمجت

.هنمبيرقمعننمهنعهههههههلنههههه....يبيتنعتم

ميهمومكيعونلاهذههمدوهومكالم3م8ىلعينرهيه

مهعيبةمهمومهطscهنعم639......."يميهم

بجيماهيجمهنعهيمهههوعدهعتمهمهنعاهممسدقهداهقف

: -

همهويدنههدوهجمهعجهميهونيمهع.....ماعجيهس
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هتوهيههتيفاع)6(

جمهعموموهعومهيمحيهروهمجعمهلهمملeلهلهـوبماهموهيم

هعموهمهههههدكتهجميهوبوره....مجهتأا

قوهتالصليعمعوضومهعنمندههليهه،هنطووهودغنهنم

هميقهعهعمدوعيهنايهوةيلاعموهعةعرهوعدمهيف.بيجمه.

مرجيومهومنيهههو5هتهألونمههوفمهعرهكهمن

ملكهجوووووهميكميعنومهندههوهق.....ميهمو"

هلهمدهبورههشهوميقممههنعهههههههنههههههههـ

ههايممهدعنو،هعينههههجووهههههسجاهبيرهت..كبحيهونو.

هههههيبرعهعوهعممانوهييمهوهنهممدعبهدضوهف..وةعيش

سهياهوعيوبيرمهدعتومييمانتمهميياكهيعويلهوهدقعيهتنيو

":هيههييوهيهاهنمضنم،هوممكةغلنعمييراكهمييقرعيطقلا

ىدمعسويامعيمهتمبيردتهملكيهسaهمهثدق..مماهمهمجاه

هجمهريصمنوهيتيوههيونعمهملعمدعومهنعملعيعما

هدجتمنياههمكحملاهتالاهيلوييرهش885همهيه.....مهم

. . " هماهميقييهودهعملاوةنطاوملاهدّيجهمهوهلنمويهاه

هههههههههههههههههههيعديناهب......هيهامجه

هينعيةجهعمةيمكهنممييمهيه..همومهعلوهنا"

. نهلمعوهمويبيهيمايممهيدلةعدوملو....مه كبمoيجيو
ةتسوعومهمةعيوهف،هتحصوهتقوومهدوهجهعمهنم

.مومهةعيمesهههلمهتهيجمهيهنيوهب....مهب.

هذهيفهايمميدهوgممصمنموهناجمهعينهةنهملاةماقإل..:

منهجتاونوةينهمباهعيوهبنيزوميم........هف

. " نوفط46مهشهههههًهايبرعهنومضمنمةَي"ةددهميوهموجه

هههههههههههههههههههههههميهافميهو.م.همه
.. . . . . . . . . . . . . . . .



(ماو.هومجاهملنيع

مهمعدومهنوهمعدووههههههوعديههههيناههيدعتوهمعدو8

يلروgمهمنوهيوعلهملعواههاجعلهs......يباكاكترا
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،اينروهعرهطمدي،هلهجنميهووينرعرهص40هرمدهنعكي.هتنيو

هروهoعرهعوهدوعكيهنوههههيههتدوعدنمهمه،نهنع

هبيرو،مهعمومومهعرههعنمتحومهرهمههدهعرهكلتنعتنهكهدييأت

جاجزعيزوهبملاهوههههوجوومههيجي،عيههههههدعتةمهمده

،يبعههيوجيهيدهمىدهمهعيزوعملوههههههيهدهالت...)0

هدهعيملوعىدهمهههههوعهدقعيهو-اعميفهله

متنوهدينملوهدهمييهكاوفويب8.........يه

هجهن،مكتامموهلمهريملوههههمك3)ملوعلهىناههوجكالهمه

هنوهيجينموهلههمدعوموهوهليتبهوموعدوويهعلو،همدعهب

عيمظنعيهنعملعيهعدبيوهمههعولدويههدكي،ةهاعن

مهعييييههمعوعرنومضوعلهله،مومعلهمعدمهلههد...اهاس

ىعنمهنمىrrعbهعلمبهمربموهبيبههههمرهىصحتاليتلامهعيل

هيناعمنمومههنيمهلعافهمهتي،يضاملانيرهنعرو،ايرلا

يموق...................ة3

هناهعيمجيهوعلهجهيليمعملوهندعمهبردييبيزويجكاهكالممهمهنال

جنوهيهووىصعلابمهتعنوهكنوههبهويدوهدهدهعموقيهكوهدوهج2

(46....................sهل

هeroعيعيعهتميقهتينىr.هتناكموهمدعنمروهمجلامةمصاع

هBoosaهنييدهمهيمهوهنده3"هتنوهعمهتمجاه,..يمير

هميلوينبوهلينلعهتياهنيهتنيوةمههيجوتمت،مهمومهو

همعنىههoذهمدهةلوهملاهجردنه،(8)ههوفرمنييالمهرهعروضهنمصoefين



.بورهموييضهنينبي

هعفاديهرمهنويهيدهدهمانهريعنوهيدوهلهقدومهفهعنك3

جردهعه-انهةمهمارونابنموههلعفصههههبترمعمهاشهيفهعلا

S23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . امو

،6هعرع،جيمهنعلهذهو،هعيزعومهعيمروسهدهعيملهنال

هتمهىدلهجrcه،«عيمجوههمهوووجيييعوهموهبههsrصهههه...(اباهذ

يترودقكمهو،ك'مهاينروفيك)هكالم3مههعمهعيبعنمهنكميمهبهصاخهيج

عنلهعيدههعمتهانمهنالطههمالكجنوهعهبرعيمكهوعله.6)م.

عههجيرهيجهعيدهيهجيروعهكميرههنهeلهتدنهيجهعبهاعر

عيوهكاله-هتعد،كالهوىهنينومرهقيرهجيىعن؟ايجروهنأبهملعدنههيج

هيصعيهلع................G)جاه

هاعروهللانيعوهيدايقعمنيعوههههدهعيعنهيههيهنوىهيوميركلا

ينورهمهاعهبقعلو6هههههع(ينيم،منومههدهمو6)

هده..................(3)«هس

،هوينوهمدهلجيورooمههههيلعدهشننحنوهعرعرهكمهكالو

همهيلعنهيهبهكالموهودعهجوههيوريينومتدهعمجيمهو.Gهمهس

نعلوهينيجهوقيوهكالم،يوروو،ملسوهييراوهعلوههجو

هو.نسيفهسرهجتاكهممويهيههمدهمتهييجهعتهيموجهو.ها

،عبهبييعتومعديفهههههههههييعتيفامهمهaهكمالعو

)GMG.همهميهوهمامتهاهيلعهعيببهههههههههوعردموئدهمم

هف،6"مهلهرجهومههههههجرهمعيمعههمععدهم6)

عيوهمالوهيديهناهمكمياهمعيهجنوديعرومألاهذهيهنوهمعدوهلمعو

ميهاهوهلهمعدهيهنوهروهمموهلينويه:هنوهباج"قالمسوماع

هفوهمعدوهدهجنسؤمهومهوهمومة6)اهنهتممصههم....®وه



هعمئالعهلنيعيهمه

يهسمييوىمغموهوهههباطهلهجوينألهتلماه5هنتم

هههدع-معنهوهدهeرممهعيمهووجيفوهماععصرح،gyهعرو..

هلههجوركمىدل...................(3)مك)

هتعيالعلاهلعج

هعلووهماهمومومههيروهتويبمدهوقمعم
هكلموهسهوهتجهمو4هلومههامجهعيقحهليقمدههكانه.

موهمويملعدهعمنمهومنوهمهمنيدعةيملاعو.

هصيمتمهومنواههجوهومعهمصمعنيوههميبهعم.

(لامل(O3..........................؟اس

مهسمهمهياموهوهعماهدعبهمههمسe)مويلااهبمايقلل

ىرينمو،هيلعهروهمجمهاوهوهتيوهينمهعومسمهدهع

ههه............................هب

eهوهيععرههمهلينعيهههههههههههمههمه

هميفهميقهكمينهمهيوموهوووهينزهجملهميدقتمدعوه

ميمرتمتي.
ةينهههههههههحا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

. ويام .

. . .

، "
همكريهدمتعيو.كوهنوهمومهنمهوبهنو،عيهنهمو"..

بجي.يميهبيوصتهمومهوهصوةنودهسفنهلوهههههعجل

مهو........................ه
موهمومهaصمدعوعيعصهمصعيوهمدهههلمعو.

مهلهملايهنتهههههههههدموهيبرعهومهعمهةمهم.

..
..

مكالوهويال.مهمم،ههههههذه... دتمت..هبه.هبهم.م.هبو.هعمهيج.م.عهمههم.جمم
. ش....-."نا .. .. .

.م..."
..

. -



يالكالمهتلمئالعهليملع

همدعدىبلههوبكنعههوعيالوهعمهمىدوىدهلاوعوردهعتهتهج

ىهموهههههههههههههبنوهمعدنعبيرمةيبرعتاهج

ههههدياه:...................ينال

هتمهمعهيهههبهيعهتمةيؤروعومجميهىهىمهدوهج

همعسهىمروهدك)عجيوععمةمهملهمعدمدعوهريينرديهينعم6)

Gكه«كيتاللكتىهو....................هيك)

ههههميلوهنيطهده،عيهيروهيبيهنههوبرهمةقه

همهي-مهمهعنوهدهمههدهوهعويهيجوتلانمهيدلامعمه

عيعد،ةنطاوعمانهههعهصيإلنيددهمويجيهيهو-6

Fo...همتوهمهميدنههرودبهجمدومالعكممضههبمتمىمصعينوع

عكهسمتمدعيهوهههههىعويرىهوىهوىماعتيوهتعسمهمه

هعومكدهجوهدموهحدوجورمكهطقهالمبمهدهcoa.....يهيه

بَيهعنمهلعفيغنريتيلهلعلو،ىهاههجتوهمعدهلوهبعليه

هش-.هنهبيرم،منوهيمدقصمهينروههههههنمو،مهب

هذههمدة...................مسال«هـ

عيرهوهطهنويليقعيهههههلمعيفمهدهجومهعرصم

هدجوهدهديمهمعديسوهيمتنيناكامهممهتنهمو...مهم

مهرومهروهمرههوههجونو،ههكالهنهنموهدهعهبهعreمىه

ههههههههيبرعيعوهلهاعهعونوهمهيامو،6اه
. . .

هعنمو،مهمو،ميهكانه....................بحلاو

،هدماوالههدهيجمهوهمهمههمدوهعمتناكنيحهمهي،ه

جاجزكمعودـيهههههههههCoى29هههههههفيههيمها---

(PGهلهالةه....................ههه(eهكال

كعكهههههههههههىوروهجيتنكالهتهّجوهىهمعهعميقي)



هههقالعهلنيععمىهام

هاعروهعوروهمدهوهههههوجمهوggرههدهشتوهله

يفهمصع..........بهoو

،همهسي،ةهوموهسلهىجوهسبعرههلوهم:هداهممدعر

هكههدرويرهوعرهنجوهشههعمهدعيجييهرeو،هدعبامو"

ه9ويجر9هdbو،6موعدهاعنوههركوهوهيدوههمعنerصهمعدو

هكاعر-هلهملكهمدوهيدههكالوعردىصعو،مهل،مهههدنرترعوننم

.هعل3......................باهمو

هذهيهامونيهمهنوكلمعيعيمجوههلوهعردهكمهيناهعون

هتدعومهصوoneمهنيبةكهeaدهكالهلهينيد46%مهمهنعهموه..يبهوم

،مهلنمؤهوهلةعئاقوهنويعوهعمههoraهتنج3ميالىضوعتكه63ىrYجنالةينمالا

"CRC....ههههههههههلوهعيبهدوهعلعجهيههesهروه

مهرومصorعرميمومعوجهمهسليجلوعمهنومهدلوفهرهوorحوهيضوعص

ههsهeوهلهومروهتملسوسينوههورييهتلاهنةنهكنىتحه.هعم

هلههههههههههسعهمهتدوعلايو،هعيوعرهموعنمي

هكمكالمmهمك"هممصييمro،6)يجهنوهدومجيدهوههكالي....هعم

هممهمهلوهلوهبيعنوكانهمهمعديورمههشيعههلعفيه

هي-هنهموهتيوهيهنهتوهومنودهعمهدقعددموهب

هيهوكهعموهش.................هعم

ههههههsههوعروعيعدgنو،عيهاعنهنعهلهorعلوههمهتينمله

يبيهممههودهلكهعمعرورموهيعووهموميه،ةنهمبهض...هقحل

ومنوةعيىهسنييالم8هههههرهعموسوههمويملعهطهمون

همههلهنوعوجيم6ههوفمهىهو،كالهومهعقيوممرماصهعقاولمهرج.ميت)

،هميج)مهروهمجمهوعرهعرهمهنموعيعيهوسدوهىعموميركلا

،اهs-همجهىدوملهوىهسيوعبجييهوميهرهعقوع39مهدهصنمهبر

كم



...2

. . يف

ةيران-----عجتنم5عنمتتيبيف

همد.......:".............«اكيود

. . و

عتمهلومهعرجعت"يجيتيتيوكلاةينىلاىعسنو(جعنممههنيعلعهمهودععي

عقي-هجرsو5)هععلهبيووتيتيمميقمووويهصهعيبعموةدعهمهمهعم

يهدلوهليصخدلنودوجينوجيملامعدوهحعهدهدهوعقو-6الىعريدمتن."

.هدوهجعمهعامعنهمهيلعوهيبردمكوههجوىلعهمهف......Cةئدئار

مجم،ةضهمععر،عبهتدعوهله،جيردهينعي)وىعر،كوةهجمودعتي

يتrexجrحنجس،هنوعوهيلعوهجهعلههدنعريوهيديمهعدوجنىهوهتاذ

.Kooكيال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Ch

ههههيهيههبهكالهىناهدعردييحميلعمهتفهرماعريدمهممعنال

عيعوههكالاغيده،هديهلدحتكعقوعمتهGكيلم.........ماع

مهرعكيدرومهلهتاهدميلإهييييدعمهجمدوهمت"يجرهمدعيملو

،هرهموييعدمعف،3ةعومهرمعومهمكحهصوorحنمههجوييمهف،..مهجعتأش

عممهكالغكيتومعقتمهتقرف9،تههلعباراه،مكهتمهمهيعيالهلوحنهجينب-

همهحنمنعنوهيهع:مهيفةيجهطهه،ةديقممدمههبهمهدوعنامجعمكاح

مكالمرهلمهيجهياهمههكنهممعدتملهتحيوهموبجيملهاهنعهمده

هتايرابمبهدههلدعوهههءrعلooوهنمهجيرعيويهالسرم..مهعم

ن،ةلعمهومنهجيهم،قييكمهعومهمعدهمروهكمسو.ع

،يتيمرراصمالةنوعرهون6ن639،مومومههيهعموهلكهدىصsه63..مهف

هتدايقعمهeصلههsهلهنيبيامهدواع،جييهينمهنع-ههesهجا

همكح39هعمجعيغهدعقعههههلوههههه..............مه

ميعهمعدومهعقئيههدوههمهميهنعومهنعلومهممكهيفهعون

هعمو،ينهممهع،هو،ييهههههههههسوههمهيوهومهعيمج

همىمسرةكهعمووههنوعوهمههرودنعهوهةاعدهيفهجمهعرف

يتوكالهىمحيسويهالممدعيهو،ينيرومهبيرهتعتهيلعو،هل،"...مهويويه

- ر

.

مهوتو



."

...هنكميالمهنوؤي6ر6)

sهعورB2)مقالعمو،هدعومجميهوo-corocصلانم oمهكالهملعيالمهمكرويتدهيوون

،مهجهيهو،6عيبعهمومهوييجاعلامعدهيلععمو....هعير

،مهسعهمععيرهاوهتامدنععيمهمومههعسويبرعلاممق

.مالعادهيييهستمدعهيلعيههتهههههههجيهعوكراعده..هيف

هلعفي،ةوهمجملومهلةوعديهوةمهمىونجهتيهاعدنيح

همعدونهيلميهنايعردهيييههطروهجههايمنممهيودهلههه

عقوهنأل....................هنم

هبةيدوعيدهههديمهماهمجحهمههكرهمستمعيهىه،غاميريدمهل

هعر-ميهجههد،6)مهعيفميقميروهههههىهدمينميىكيه

فنهمعنو...................اهعم

عمجاودههييرومبهعيبوجنرو،هلهجيمهو،هنهيعمجو،هلمع

عيههلجوروجيهامسوههلينجعملهههههههههههتممعيهعد":ناس

ةكلممeaهلمهروهماهمويريهدههلو8نيبامهعeoدهمه،ةهومجرو

هههههههههه"جيهموجهaىدوهيهريهاهمهوت......مهس

هلوهجهنودمعيمهعيببهمايقةمهملاعيرهتنهيلع

مهيوهتيوهومهدىهنوعهجكانهوةيبوةيوهمهالهدوهيوبرهيومكوجوج8

هلوصوىدلهتيوههلوممكهرووهمومههيمروهيلعيدتعيوهوهه

هسكعمعميههموهرومهرهع5هرمعوهعمتجمبجيهحيملو،مهي(ع)

عيمهيرمعتلصو6.6هلوهههطووهههبيرعهونوهدعوم

مهجورمعرخيسهعلوeنعكانهىهوهمهوهلويجلامهروهديوهسحهلوهتوهش

هلهامهكالط........................هنود

.مكالمعنلوىكلممهههههىهلم5نممهههههههدمهنمعنامهم

هاعرهتيعجيرهىهتوهمدهيفهمهاوموهعيردودوعيمكعيملو

sr23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةع



Tهدهعئاعلهبعيع D»نال

.«6)مهدجعجيىدهيههsههمهديهاهوهلمكهعرهوهبهل

هملسهتجييب،ههههسلوههههههههههههلههيبي

ههه............................%مك

همهمهععجرتملميهرهنعهههههعروىمههوعدهيموددهع

يقهيوههكهجوجيهنك'ههمومَي)ىههمهَيههددهيامهل

هوهل.........................ههه

هلهيبحىقبيهعلوهنععلهتيقلهeرهكالامتييكاهلهمادعنهعمو

o)3(.......(ملدوينهيدهوبيك"ههوهلموجنمههودهجيجغمكgه

عنوهمعننييالم6)يبيوروههبلطمهمومهمهعفروه،موهرمو

همههههنومنمينوهدمهرeعموهمومهومهنعهدعبهمهام....G)يه

هيجمدمseوملهمهومهسيس،مههلمهمعدومهديعهنم

. يهاهودمخيينردهشمهيوهمهملكيهوينهم . . . . G)caس

مهمهتهههعدووييرمعلو،مههيبرعهجينوعمهنمهلوهمع

مّيونعوه-يهعيمجمهعنملهههدعردهمعنعونككلعلوؤ9يف

ههههه.............................خ)ملاس

هدوهجنممهينعينماهنمةيئرمومهدوهجنيهمهلانه.

هدمهدههنعدهلعيقوعرهsههههبعرو96موجنهه.....6)

نئالمههaهلعجهمعدوههجووهدماههييروهاهنوهوين-بفا

.
يكهههعومجملابينرع مهمنويهelمقي sهوم . . . . . . ق)(ه).د

عنعمهماهموهههههينروهممهومهعيقمينرههشعنو،هه:هيهو

مهف..مكلهمهعدومهدو(3)هههدونوملانعهمجمجعلهعيدههتامالعاهمعدت

.
هذهعمةلواطنعهاهو،موكهعلهميينميمهسمغ-.مهممه

ههاظوعوبينمالاعيوهمدههوممهموهيمعجيامم......Gهكال

هنباوةوخيرودعردمهممهكئلوهمهعيوناههلايوىمهلهتسروه



4

هعمومهكالاعئاهنريغوك)6)

sopه-هنههملهوملوهكدمههىفهsraهعمىمعن69همهيويوي)

هل9٥....................(a)هكت

مهره هeeهسوههمهوهههههنهوهموينلعمهوهمويهتلو

ةلooع-.كهعمهجدومووةيع)هموىعومهموعيفمهعهدقحهبصنمععنمورو

هذه's....................(3)نم

هحنهبيرهدهيجوعهدكهمدorحالo«نيدهنومهةانهبهكنمثةدهاco5بالفالاكلت

هنمهياههمع-هده)همويغنرهبي،هددههوهمو،هعممهردىدهوهكالم

orpo............5هايملاو52م

(onوههوهسويهرهىلوهسوههجهنموههجويفههesه

،6)عدو:-ههمتىمدىندعهمعمهلهجووهمعدهههمدعنمىههجتي

ههerعن،هالعبمهيدهوههه............ىوصيه

ىدلكالههيدوهاعر،هرمههعيقوهمدههههمدوهمعديوجيرهت»

جنوهىصع-هلهلهممصعهدهعنههةهبهمو،انلهجوهههه

هله"ع..................هبوره

ههعبيههوهلومهندههمهومقرعمهتياهههبيرهنههيبن

هذ8-هصنجبيمهاههيصنوهمهلهمدهكهعدوممهدوهركينيط

هم................نيدمح

كانهفجعيهيهرهههميقيههههههههههنوفعهمهنهدهعيمه-

ييعsهمهوههدوهعمهعههلهعلومينعنوه....هيداف
.... -

... - r.

ةيوجهمه:ميهجهمهيعنهكمههيرىهنوهكهعمهعير،ديهش

هrدنهموهومنوهنألةمهمنههيجيفوو،(6)ىههنموهبيهصهههب

:...................هميرغو

C) "ةنرؤهمهتوةندك
عفالةكئ9يجيهمترودوتهمعدوهدييفةخرؤههموةدناتنعمهممهدعيمل

عوهكالطناهنأمهملعنوملعي،هههنعوهنعو.........هوهق
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.هرمعنمىوعدلاهلهومدمهرودهملعخوههههلههeoزههكه،ةيراج.ىه

عجيوهتنهملهدهمعدنجزميوىيكعتويبنهنعدعتبيهوة.....ةقرتينز

- عفرهيمه،عييباينهاعروهموهههههلينههنمهديهلهتمهم

هلاموهدهجوهتنجلهلهددههنعeهتبغرايبيلعمهنواعتيهو..هيربير

بو،هكلسنيههيعهلسوهههايم6ىفنهجاوييقيسومعانهع

،عيراعهشهدهومسهيوهبيهوىميك)عميتيويمكت)هديجهههههههه

. عنوهؤانههدوهيهل،ههاهوىسهيامعنوههههههههههيو

ههبهمميؤي"ههههددهههههههوينيروهشهمحرهوهومرونييالمو
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هتياممعنهملاوةيبيرد،هبهلهيوقهههبهعيعرةنهموي-مصاوع

،هوياملمعنو،هعبهيديدموةيعاوةعرهيبيهas......يهجو"

هيه،موموهيدهبهنيهييديدهيييههيهيهوةيهي

هاهويوونعهيهمهو،مو5اهعموقتيهمههج......ينهم

.هههههيوهاعروهههههيوجيهونروهتيمهصر9عموهعمهتيدههك)

هههههههههمدهعمهمدههللجعيوهييهك)هعهبهوcrدوةيج

.هتياهييوعتيقبعرهههمهتييجمهميجهعنوههايموبيرهميبد

هه-هنمهينعي،يههيهههدهدهديمييينبعرههكهعكهتكهبناجنمو

so h.......................................ةال

ه،مهلوعيوةهيرعيفرهيقهيبوجيرعرقعقوييجوينوكه

عوهتعطهميبهبنييروهمجلاف،مكعمعيوهعطو،مهمهىهنو،مكه

هو...................................يهجتب

،يرارهعههمدبد،هبممهةم"هاعروهدهعتعيومهدةيلمعيفم،موبرهم



هيدلنولمعتمليهوير،«و

هو8ممهوجئريسرمةنهمهجواهدعوىهه.......وهو

يياوههموهفميهرهكاجيدهمهعههههههدهك"يبيهرههههب

Sهيههجووههههههنوبيعكع(يعن9هقن"هنوعهلنوكي oنانايسممالل»

هت.......................99

.هسرهل،ةملوهكه6ممهنمويفهعمنمو56و5عرجت-مل

ةينهمةيملعلامهعمتجموههرهكهتهرد6هدهميكهلوه...وهو

بييممءاقلمهلعرهيندهومروههههههعمسنوهدهاعنوعي

نم)-(توويدارومهةرودكالهعويمههبوياههجويعرجيههينعي

هكالمكهنالة.....................وينوماه

هعمههههههدهدهيوريهبوهبهته:هلهبتنيملهعم

هو-هنوحنهههمميو"عهههمصجهنهههمكدضوهدةيبرع

هلىهاهدهوههه........................هكاله

همهمرهمدجهنهعهمههمصوومروهكه،6)ييهمههمو

عسجي-ميمه،6هa(8ىهو،6)ه،عرمعوردمكاليعيردمةينهملا

6........................هوه

همرههبهجهنيهدعبعيبيومهمديونعممهمرهوهنهوو

.egهيهيهجموههههههههمهيهنيينهمونييميده...هومس

ببسمههروههلووسهبىهاهوممهدههوgerعملهدهجهم

وجحمنهروهوهلوبيوسمهيجيمينرهوعجيعةبهبههههههههههومس

هبهكهسنهيعمجيرموىربكمثنموهمك'مهلوهنممهنمهمر

مهوىهدوهههجيروع،كالمنيوسوهمهeوهجروهيروهم

sييصr548عوهعياعدهيجهلههيأيبرهوهو89هعووبهه

هاعروهلمعوعنوكمومهوهقمدعكيورو6مهدعومجمرهاوهوهده..هوالق)

....rpهىcoes9مت
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eرهههههعالهيئرمىههوجيرىوهتتمههوعروهمرجمدوهمحلمهم

جيلمعيهوهصرويصممكهosهنومهمههكنمهمهنمو،عيمهع.هوهو

هعمهصرعوعيممصىههوعةنكمموهلعيمجةدهاعنو.ني

يههههس،مو،جيهموهوعيونعمنههنكوهردهععقيمهيمحيهههمعدو

،5)ههعيقىوهكالههعمىهندهىمدمهمعدوهعraههيعسكهههد

ههويدوعهerصوهلوهنممهعيكالم6مهدهىهوهعمجلك)4ر

.همعنوع...............................هدككيك)

بعهيجنروههلهوجيرجه6عقياممهعرنيوهمومهنو،م6)ههجو

هو-ههيوههدعمهعيوعهمهسعدونيح:هههلهجةعيهنواعو

.هعمو،عجهلبيوgهوجىهبجومهجئروهدههمعدوهمامتهالهتلهيعس

همهسمهاعدههوعقيمععدمهيفهتناهىدهههمومههيمهيير

Croo.....................................3هكال

يههههههههمهههههمويجيرو3)يهاعدههلويعدو

9،9ملوeليجموييبهجوريوهبهمهتتهلهمعدوهممصي....،مهمه

:علهعدويةجهوهيجنرفالاهجهنهيجيهوهلهىهدسجعيبرع

يبميقهعرو،مهديلاقالعلاعمجيهعدعاعروهكالهتسامههد....ههه

،مهمنيتلوجىهبيرمىههههصوهمربأيعروههوعههديقل

عنوهدىدنوهمرءاجيههمعههههههجيينعيهلويجرعقئيههبع

_crbora.................................كعمتS

sهنونفواهنممهفيهمومهلتيبيفهعممهماهمومهه،

هنومهوهاهنوههمنيينعمومهوهجموههههههههههه
-.

..

هق's..........................مهفالخ

و،يعرمههerددهمعاووهمهممههمعدومهعوهىمهودممصةooدهعتو



هطقالعهللهدكبيب"

(يتيرومنهجوردههايموىحصهعموهعرووهدهىدعoدهىده...يمدقتلا

هبيردوعو،هروهمجعمؤمعديهىحصمنمؤمعدنميهرك)هموههههه

هomههههههمهملاعور8ههييرومهلنموهينواعموق5نع..همهم

هههنوهويجهدعهبنعلومريههذهتنهنومكئنههعروى5)عروهلط

ه93-هعيبيومهسو،يههيههيهيجونملاهمويهمنوهعيونعمو
هعرههمههكياهو،قيمععاعرعتغطيبرمنمدوقووهكوهلهكلتممو
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SDوجرىزميجرG9ج GYxمتتمانيناكامدنعوهتعنومهيعوومهبينجتعملوههجوهذه

.هييبننمهيعدتوهعوجروجهمهعميههكلمنعىهعتيمويهجيجوه

هعل-هرهدهدىدهمنهيلعو،ةيروهشىدهدهجومههيدبهبتكم

otbزwtيقعلاله........................ج

متيملوهتمهميههorدرهمدبىبنجيرققح،يو،اهجكتليميقو.هعم

P00-...همدههيلعيههمهتهيلإةعننكالههيفهومقاعدوه

همجاهمموهيمعهقناعووهيبوعرووينيروهنأل،هنمغوهنموهط

،6)مههههههكهةهدوجوىعردوعيروهنأبهرهينبهمهنهروعم

يتنهكالههكه3...............................يبهويه

قهههههههههههههوهمرعرهىمويبومهكالهمهلمعيه

هزياعردىههههههرهوعنهيميوههجووهجوعهجووهكمالمههايم

،5'ههلوىمدهيعرهطمنوهممجيههتمهماهوهكه،6"هنومهويو

هيفةيروحوىدهعلاوسرهooهعععوهمهيام،مهيدلةهجومىمرم....هبهمومهب

oroيملعدوهيعمطمهامرمجيزمهمربتعممهحنومهلمعىفههه

ميياعرومهمومهو،ةنهاههيصويهعدهتدهيوههكاله...مهما

همبهمؤهموهووههمهوههتومهذهكهerوههجوبدومحموهيجي

ة.ماما
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ىدعةيحصمحعراوعيفمهدعنوهعروةمهمزهيووووعنوىدهومكدهتو3م60يقل

همرجعوعنميقنعونيينهعرهيهنوكهعروعيجعيبلالخ-،ةهجييبرع

هصروبيبجيهوعدنهجوردهييجeoهعموهميهههعل.....يبطرمتؤم

هههنعيوجماهمنمهصووهيلعهللاههههههههههههه
sعيعرهيهجومىهعروتيملمهوهاهنوهتيويهمك5)ههههمهيييه

PoSD-..........................تدده

،هيتيوهمعدبهمهتتينبومهنوهموهسهههههههه

هعتيزمرعبجيهلعلوهتاذعمجههومكوعديهوامويجيك'مههينيعب

،مههععجرميأ"ooبيهناهلوهيديهلهمعنعيمجبعايبو،عله.هف

ةيعويبهدوجعبهدعوهدهمعيفرهلعفهعيهكهددهمه.....هسانوهلهأف

مهتهبعرمنويجبهعممهبعرومهردacههههههههدوهجىلع

تدهدهدهيهتهجنمو،ةهوههههههههه،كيلووهكرهمىهر

مهرو.......................مهماهم

مييوههنوعوهرهمليووهلممكمودهلو،هنعهاهنوالعهنعمهمه

هلمعوهعقوهلعنوعمىهنهههroaهىدعمبهدهعىعري....يهنميه

هنموهكوهايمهلمهعايجىالهيديوهكالهجبهصهيومكراههدمك5)ىدهمعد

يدنعوهبىصومههكهعمومهمومهممكحىصيمئاديماحم،45)ىةوهىعم...بيهم

موملوعمو،مهمرهوهrحرمدم،هميعoدم،6امكطهمرهمه-ههيجو

ovمجلماعلانممهرمهتمهوهمه،هديؤنوهممعمرومعنمهه....يبمهماس

،6مقيملوهمهيالومعمميدههومىمرموهاملههنهعنمهمامتهال

يواسوهمهههههههههههههدهعوهدعصههههه....يباجيالا

عالاةلودىهنeoعموكهدم62عجاههىتحوهجهsorحنcoعء6عد-يميجeنهع

هكهمههكييهمههعسوههمومعoioمنهمسوميهنوكتل،.......مهموجه

لاو



هههلتعرهينيغهير(1-

بيروةنوعoصم،6"يههتروصهعموهمههب،6مهنمةمهم.بيبروهشهن

ىهنهنموهنوعرنمهيلإوهميوorعمعيهوعهعمويعرىلع..،هجويو

tختrpمsorroإلؤرةحصواهتومرجعةلهمهتلويجلاعيبوهىrocO)بره،ةرونيب

ىروهعرههعاونع56)يالومك2ىوتكالممهنيبهمدهمهنمونيقناعميهو

هلهودهمنيدلاوبهاوملاىناعيوهوهلمهممدقيهعو،هىمرم،دنههتدوع

gهمعيةنههوعنالههعدرههههكالهمدعهجورعكالهجيوعروو.<RAبكر

متو60لاىداهمعدنوميقنععيوهيمهعامتجاكانههكالجهمدهونيبتادال

ههههعيرهشهك)يههل،هههىلعهلعيبيهنععيف"علوه....يتعط(ان

عرنمهمعدوهتيوهوهتالوصهلعروهذهو،عيرهشىهلهمدنمدعل

هاعلاهيمهكيوجنميهلعمروودوههنهرهناوهتنهمو،جبهنوه

6Yةتلامت.....................؟؟الع

ارحبيجهجتي
مجاهيةيناثهههههeروهدوبهنوبجيهيختيلهبةالمr»وهههث

هللo............................يه(ايلا

هههليعرمنغيش

بعدهويروجدهعهعد،هتهييدهههليدعقهيفهوموةينهىهن

هيجوهقهاهنوهتيمهعومدوهلهوجيهمالعإلاهذهمهمةينامثهعم..هموث

نيعلوهكمهيمروبجيهناويئرمهلوىهييوههينعن،هييامه

هs-هممصيوهنجيههنمىههينهههههههههكدعب،هيلعمهامم

هaنعنوغكامدعوهنكممهيعنويوهومهنمهيفنيمهمنالجر

عفرعيوههجوهلووههينعويوريوىدههليعهمهيالنأ....،هم

.عيوجشناديمهوهطموهعيونمهعيهم9ةمينهكينمهويومهرو"
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هيوأجلهههنينأهتيؤيو

عمeraهذهيينهنادقفنميناعيهنوكمزهىوتوهينيعوههههجيدعو

جو،عافدهيهتاقلهمهدوجيوهبهكالهيهوجيهبينهق'ميهافرهروهيمكالمه)

هههعقوو،ةنهنعهبيضقيهديعيمكناعميهنيوهقملكهيجوتو

roنالتهدهعتوههمعنهدهعيملهنكلهكالتهوهبيجوهبهمهم..مG)
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عيوريوىمهويعمهههعو،ةعيديعهمهيكالهكالجورهعقو"مكيعيرعهك)

هتاهيا"اهنمةيهيوهعمووههموي،هتهجمهيفكياممهمهمدعوههنأل

هعقوهصوهبقاعدو5هيدهنوهعوهدعومىكالهوهمهههدوع

هنعهلوهدلومب،عيهناوههيهيجمهييمعمهعيمجو.....ينطاق

هزهجتهنمدهعلههةعوجنيرجهههههههجىهعدووهيدههوجيراي

ههيعووههوجم،جيرهتهههدعويههيجوتيعدمىههيدعوهعم

هههه..................مثهرد

هعروميرد49هعلوهيبهيجهيميمك)مهعدوويهىديرموهعروهيج

عمةغيىدوعسيجرعمهعمىهههجعممهىمحنوجيووهر6يوعهلهوه

ميrCo...................هه

عوعيعدمهرهكىناهوىعنهمهددعىهىعرومعدهىعتوعيوعهاهو

مهعلهسمهةموكحمعنوههههوعرهيمهلهمعدوعنوهىدجالهمئالعرهيبحمو

مهموووهىمرميهفلامهلههددهيهورعمينعيامىكي"eرهوجمجيرهتو

هجتيو9هعلوعمهعمجعاللاعهمهسييفرعهشههه"هموعروةىدeرهلمسر



(G(همهلعقوهنيعهك

مهنمهمك)هعمهياهنهعرهوهنعجتنوهنمهعيهنأهلنيدهملوعلل

6إلCTO-،هعيجرعكمهءهدوععمةيرهشمr5)هعمميقتوهيعيههرودهل

هعاو............................ه13)

ههجواميف،ييهتدجوهمهههههعمهدلويملمامت)وهو-هيو

ههههههه:هلىصحلههدعرديمهههدهgهف،عيهه98

(oإلا cs-ضومنمجيراههههههيناههوموهمجاهيههيعنهجوههجو

ىدل2.........

يهggerدهطهملعيمهنوكجععهعمههههه.....ءاوه

مم5)يجانوهطىهمعدهعمبرهنهجوىهىهوبويعوهبحيههمهتمهمف

ىهوودهيينرومومهلهجويوهويلوهههلىمدههدعهكه6)عمدع*

هs..........................مههك

هبهبهومكومعمعرهكالعرههلهبهر،هعرهك)ءيجعيهو،6"ويب

معربهومهنعههجبهسرد8هنعممهعموهوهههدوعدوييهو،عب

ه..........................هههه

يبيبعمهعلوعميجيكعرهنوهعل،ىهههةهجيرعوهوهج
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هو،هط-................................ك2
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يبعد:-ههسههههوهجلهمرهيكتمهعرسوورهنوكةيمهاو
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- مومهوميقهلوعفر،ةعيابممهعيه38ههههناونييهيعيهته
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هههه.عقوجونوهومث،6"مهمدنوعرههيفمهمهيههدبيدكينههههه

عوههوععمعيقت"سروهيتننيعيهسدهيبرعلاملوعهنعىهوعي

عنوهجهبعروهلهفدهياهجعصههدهيام،ينرق".......chا

يدهميدنتيعجرو،5،6هلوهدعقمنمهمتبالزيههتبيهم،مه

هاعروعيدهاجملهعلومةنمينروعجهعدجويهناىلع......مايق)

نهينوعضهنتوينهمؤيهدهعتةمههعي:هيهوهشميرم

مدبممهنومهتيوهعممجسنوعرهك"هووهوةم"كامهنعهيعوو...هعمو

هrفنعوهمحراوهلهمهنملعيورويعيهنومعدمهنعومهوةيداععمىدىهز.

ههلوهاهومهنهجيجهبيرهههههجاوملهوهوبجيهنييميدع....(ايك)

،ىعموعياعرومهومهتنمهواهيفتبعوهجوو،6يهوةيموكحعمعقو

هيمهعوجهوهجهكهمعدوههيرغيوهبيدهعيفالهج.......(ايجيال
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.ههeasهيبرعهههههههههيوجينيعمههيو.هلك

هههههيعوبييهيوهيمهنهعهعهنم.عيمهنالمهيعنهمعنوع.هعم

هعلو:هون،همدوهلميقيمههوهيهنوهلهأنعومهعدعم
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عهعلههعدواعهدهعدويتبيجموهمههمدصخمنهجهمصم-يكين

هههههههههههerصوههدهقالعيهةيعيعربتيامبةديدم..مهعم
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مهنهمينهملعلههجويهههعرديمهمهماعجهعمهههه
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.
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يؤلهدوهقمهتيوهويبرععامجالععيوجهووةئيهو-ينرم
rt #
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عك"همىrogوينهممههيلعبجوايهالبيرهيوهكالهملعهناهتميهو

هجوهلهامههنععيمجبهمعدوeلعهعوقعيهاقجيعددهعد

هوةيئاوهةيبيرويهكيههوهديوهمويهيلعىههليكوه

هعل2.......................(وتو

هينهملاوةيلاملاهكههيعدييتلاوهيلاهههههعععدكا،هب

همهملع-عيبيوعي"eanمهمهمنصممهعمعههددميكمهنكل

ق"هج.........................هيو

.(5)جنكوهوين)عدوهمتهمهمجروىهنيمههب.يريوجعيقاعروه

هومهوهوعرعع،ةيعردهرودمهىrraهروعرعraهيمرجمكجهمت،.مهت

عنهنواعي،عييّيباهمععوجروىمروههجوكلمتوهعيوعرهنعىه

بيرهعقو"هجوىدهلاوهامكبهههمدعوه4ىهندعيفهعمعايال

يه)9يهاه....منههههمم.مه..ةمغنم

همهتجييبيبدعم8هتدلومويك"عبعربهاعنقمههبعلهيلعو

هتعميجيرهوجوههيبردعمججيزاهجيهمكرهمهدوجوههنأل....5)مه

هعيمهوهعرههمه:بجريناهعمهلةنهمهممههلدهييهيده

هيدهيهمهمىسهنمةمهمعمههبيروهنموهههههمهروجهملا

همده...........................هامس

وهrrددنمهئالميدهىودععرهنهعووهمجاههكههلمعهجمدي-هم

(هينههيييهىهكهدههههاملدعومومسوهبئانومعيبي،هدهعيعرم3)مهس

يهمناهحر)مهمهوهنوهجبكهجوهمعدوهمهلمهلعجنممهعنموهعومجم

همويعبوهبتعههوعجيهىددهمتيههعميههههجs...قالمل

همك)هنيق"هعوبرهيومههيفنيكمهيهمانةهههههههههههيب

eنورهجيكطلومهنويعيفهمهمفوهعييكهميبهووهممه..(5)ه
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ههههههههعدهلهجومصوههو،هدعبهومنوعرعeبيجن

ك)ىه،هرموهكالمهروهمجلهتاميوهكةمهمeويهمه،هيدجهعم

6ال(يرال....--(3)مكو

هوههموهدوهههليروهيره6هددهيههيهكهذهيفبيهت

هنموههرهنموهلدعرهايمدهمرههبيرهيهوبيعمو3)ههليبل

هل28......................(3)كال

هيموهههيرمعهههلووهيدل،هس،مههجوينم3مدهاه

هموهوههايموةاهىدوهيعربتيهايمدبرعمههجنروهشنم

هلنهميدلاىههتيع.....................(2)صو

يكرتموطرومهمومهنمبذك"erدمهجمهفطنموهمومهيووىههتدوع

هيمو.عيهعدويهعوهتناكمنعوهههجويفهنعههوعن

ميه،مهسروهههههمر.دههعهعيوىه،موهعيببمهمهددعو

ههههههههههه-ىديؤروهايمدنودنمهلوهمرهومرهنبىنم.دوويلو

هerعلههبنههههد..................هنم

عوههوههههههههههه:يرديوههبنوهدهةيعيهمههش

«ر2ىنجل3ـيعبهعميهاهوهتيدههدهدهعيببهاعروهعوهوجيه

يميهد3......................موجه

ىعديهنألهبهميهلهدلاوةيبرعوهعرعهبهيمرهجو،هعيبل

6)9نالـهصاعهفيعرجتيلمهردهدهدعروهالعكرهمتشكالىتحعيزوتمت)ويرالوهل

هكاله)ملهرمع..................،هيو،هس

هيفهمهفنعوهيفىه،عيملهكمعيزويج9تيجةمالعيهتتطلعيغ

مينروهمصهجتيمه،جيهمهعيبر.جحيرجهلهقالهذنوهبييامهنويدلب

.ةكهة................-............wp؟؟ةـ
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يديىدو8يمومييهملوهبهوىهامو،كيلعنعلههمانععيوهك"24".

عوةيريملمهنالمهمويهمهههههههههلعهفهكههيبرعهةموكايههههه

ههههيو....................."9"

بذمبهممبيهيوىهءدبوههكينبنهاهصصعميقيهلهمعدنع25

}orEx3...عبجوممدعيهمهتمههبهدهعهبمهملععم

مهنيبمهنمو،نهعمةيبرعةياعروهمعنهيمدعلدكادقو

ىههتميك'ىهمهروهاهعغهايمنمهجويفنوهومكدووريرم565.هودجوو.

مجمهيبيبينوميروههدهكالتةعيبرع8هتميقوهمهوهب

ىدمو،ميكاوييمريبأنعهمدعنعهامرمهتوعدوةيأنعهمليتنرهب

)Crps*•ههه..

محمهيرم,:"
يكاليمويعن،تاعفتهمهنمةلواىهىمودهههجوهبيكهمهلمعيالكرهوجهيبن

يوعكدنع.

.ميهيهبيياههميمعتيفهلمعىلاههجتنمليبيرهتبيهيضر)هكالكىهن

يرايت»..................هموصمكت

بنىهوهدهعيئزعهلههووهموييفهلعفدنمبورههمعدمدقت"

ميهيميهاعروهمعدويجيهكدهاعن672910ىمهنممبيطىدهغوهدهعرو

كهمعن)...

هبهييرومو،ينيبوميهيمهمهلهيبدكالمعلsecدقم2"

هيبرعوهبهكيياهييوجهوهلهيمجاهملهمهيناهتو...6)(ه

يك)،حميهموهنعلبيتعلايهيتلايهسنمههيبرعهمههلهجيةهاع

.بيهتي،يدوهييهي،مدهيمهويعردهكاههدجييكهدهعةوالع

ىديعويمنيمياد"هموىديجوةموعمهنعهفتههههثروىحلعفدهههه

مهمدقتي،نيمويمهنهومهعامتمهوهيديوههههلعلهكتملهمفوهعموهعف.

ىناهعم......................96-

عيونتيياتهرهوهك"مهمهمرمهميوىههنهدهئالكوههوع
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هوهله،مكنعهوههعنميوهمدههنبتيهةيجيوجيهوههنا....6)«كالم

6و6orدلكوtتوين62ر9ىra0ومنياههفنن(Yرنوجعمهكال9نيبنمrof2(39)الىتلاتالالتئال

عتاليمتننالهجوههوجىهس،هينجمجميههمم،ةالاوملاوأةعامجلهعير

يهمويلايعدهدضعقيىويحعرعهكتودندععقتوهقئيهنههههب

هديريامدنعهنععونممههتملوعهعل،هسمهعمو،..ير(3)

،مههنوييفةلمهيهدعبيعنمىمنهييييييممعنىهوهكالهههنع

هههههههههيغنهههدوعبيوهبهوقهكعيوينمعنمهعجاههوجوو

عههميبدهاعدهتينهموهينروهعيمجوههدهعهوهيف

هه-هلنكتمليه،عيىهلديهعرهنوهومن298ىديفينوعهرهصتورو

ههههههههههيبيهمظهبوهعموهموصمههوهلومه

ىههيجوبهلىمادهعت-هليجيبروهقيمهلوبيرومم6ةمهمدقنعىهنهتجعنىقال

هوتقولاىتحهلخ.....................ك)صك)

هت"هنعوهعمو،جيردوكيارككهعقوهنععنمينعوىكبوهعيبلهمعد

هلوةماهةيجروجهلهذه"ينرهويرويريرحةناهبيجيوجيراهنععلخيوهاه

،65"مهمئاهىمروذجعلسىدهعروهماقمهكناههمههله.هد

هعومههلةطلههجووهههههعم،6هتعروةنهكه.....هكالم

هيعووهمههل،هتنهمرروهملعنعوهكودعوهمدنمعونممههدعم

هعنميهمحلوهمدهنعويجوههنعمهوهىمهعرهجيرهعموهعم...هيلالمه

ه5)هعومعلهةلىهههوجيردميهرهلهيعووهعيديوهععمعيقمجي

عَيهههلهمدعردهلمههملعنههدهوياملاعيبرويبدهكهعيبعونمميرم

. همدهوهو،ةجعنجيهبيرعجيههجيرههليروهنمم

مكيبنهكهايمترجعردجيهههههههدهطوبينمهبيرس

هملعيومهع.................هومس

ا....../..

هملمبيردههمطعك"هنوجيجههرهبعالهيلعميخدعبوهههلمهم
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عوقوعنمي-هلهيييييييهههههعونوعينهوgىهيهىوصوهمه

ك"ع...........................هوا

همدوههديمنهعنممتوىيف58هعومدعهيلعبجيوعيمهماهم

هينوميجنكميهههمرحيفهميقوعهبىهنوعروهدهعوهدع...هوالع)

ههههههههههههههههههفاوعييمتعلههمفعتيبيب

هعله.عيملوييهكالهبجيوههههههههههههههههههجيهتدهش

CO(ملكدعنال...........................هكو

هيعدومتعنومهدعبنممهعوهةيردنهمىه،هيبعالوههجو

هههههههههههيرييوهمعديوهمعدتيهو....هووه

همهفوهرودوهتمهمةيبرعشهدكهههههدكمه
هدازيجال3رممصعميفاعدوهلوهروهوهيعوىههمدوهلوة6هلوههكالوه
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هجهبمتهن3مهلهمهفههبيجيعن؟يعر98هلههدهمدوهطهدوعيف

مهف.هلووهييةنهملويهامةيلمعههههههههههلمع

ىفبيرمهتهههههههثروهنههميعنهههدميخمحمهفنهمههلهجي.

wbo....دهعيجعهمطىههههههنومهعمكتهoهكناهيبورواهنوهى

هييراومحأىدهوىهبهرهكهمهيلورههرهمكدهعوننمبيريدهمو

يجهههههوعردمةعل3عرهههههونرمنعجيرههمهياموه

يدوهعههههههههههيمفهههههههههههههه

ههههههعروهههههههل،مههوهاموهههههههه...هنه

جهroدورمهكجهوهله،ةنميهلاوعمهلممصهنمهمدههههه

يفهموهغوهايموهوجهههههههههههههههه......همهم
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،هدادجأنمهعنمليجرههد،معدمهكالههعنمهههههمدوهده

(rbمرورمتاليودىدلمههؤههديبهه...مo9coodagoGeoCةمولهالعرمى

عنوقههههجوهمعوهلهعمجوهههههصىهنىهىه.هنع

)croS.يجمهدوهتمهمرتهمهيعوههجومدععمهجومل6)يج9مهقرعوه
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هتلالهعالمعنو........................مهو

هيجوهيلوهمراكمبينعموةميرعىلعوههجيوعمجوةقالمعيوهجو

هعل:-هيفعقوههوعومهمهدةعقرعيدهتومههاجته"يفعقو

ه8...........................ماهينب

،«نوعدويعهيفةناعدعردىلعهعميفنيعيهمهيغيهيده-.هيف

ةيناوعمهيههيهيهجوحماجبهارهشقنىسو..........مpotخ

هههههتهجيوههيوؤيهوبيدهعمهتعقومتوكنيعيةمهونييعتو



كناك(سه5)هنمهقير،6همهيملينيع

هيلعههههةيبرعبشعمج5هماهموهدعبيهلمحمصوكالهج..هع

همزهع،همدعمنهميت)ىمتعمثوهعو@هدههمعدوهعر،يبهوموجهع

،هيعجرموايبرعهعووهههدكينيلكالمعوههبهكهههه..(هجه

.يونعمندهمهههميهههههع(6)هيجنبدوههيفمههيندسمث

هيو،ةنمدوجبمامتهاوهصاهيدهيايدعبيهجيمهئنهدع......Cهكراس

جيهمهيلعَيهنعهيعدوينويبيعك،هنهعموهeروهنملهتداعكدجن

ةن:ناليمهومروهوهعيبيفةيكيلوهه،ةهجييهتعسنم..ه(ةقباس

ههههههىهومهمصعملاوهطعموعنق"ويدروةهدجههههههههه

هو-هقsهومىهعموةهوهههه:هههههههههه.....مق

هومههدحوهaهينوجيرامل،ةلمنوهنعهعقوويبهديبهه

.مهليجرعهنوكيفهعمنمهيبرعهطهقالعبملعبهلاهههدكانه..هك)

همنابهتعنوهدهمىنعموكالهتعنههمهمكه)هممهبجعيوهنع

هلعر8عمزههroهيعو،هعمهتل،6هممونوهدوينهو8...هعو

يههينيريتياهلعلوهمهنمومهتع8عمو،هقدهكههوجورم

عيبمهيلويىهو،5)هooدوهeرهدهعتوهagنكلو،مك)مهه....هعال

،6eraمههدههعقوبييغتهعاق'هوهيةبيعيوع-صاخمههجي

هووهف،يناههيدهمعدبيينكالههب..............هعو

نيينهملاوبيرهتلاسروهبههaههلهمعدوبيجيملو،عيهه-eدهجهو

،8هعرهنمثيوهييييه،عوهههّجهملوعهعد............Cهعاف

همو،عيمهلعجيمهواهومنوةيلمعلاهيناعيامبهلمع

يهمهفهنوغهييفيجنههوعرههمهيتيجيههroدنهم3.....همدع

(يجينهفهييييخهمعدومنهميييييهومهمجاجزهعوكرمكح)مهدهجه

هيباجياههجينييلعهف،هنوىبيليمهجهوهgهcs......8وكيله

هجاهوهعمويجهكتهaهمومهبجيهوم5"عيهعمسنهa-مهوتي



.e.Poonه'هتههيركهيبيهلوخي

ههنىدهومك)يجرعمهععدرمهحنوهنلعتهءامنوهeCه........همهس

،هرهكهييييتيبلهمهموههههههههههههههههههجووعيقوتلههجو

سههموههطهعمجهعوكنعهعمسنههيبعنمهههبومنهج....wييالم

هجوامدنعوههههههههمههوهجاويمهونوعدeردمكهعمس

بهيعوعمىسوبيهنالودوجلاتالعوهمدنمتكهعمهمو،منهعمو...هrعن

هدهمويملعملهعفتامةينيوههيوهعوبرهسوجمدنع.هومنو

ههههبن،ههههبيرهؤيمهمهديرهطهمهينممهنكمت.....«٢بعت

عتوهانمهوهتاراهمنمبيرهطهتيمنهكهيلمطعرهيمهوهيدهن

،هاهلهجوهنودهدنهوومنهroدو،هتويناهىهوهبويههذهةيهب

ةهلالخكك).................................مracrكو

مهدالوالهاعروهلمعوهملعيهو،5ملعهنعهههرةرهruمهسءاغيركمجاهم

جنوهيفيهلدويدهعردهدودروهعوهددجيجيدجنملوهف.......هعم

gؤيمهليخملمويصنهدرجمهلومهنعنوعرههنهو-هاعردمكهل

ايبرعويبيهلويبوطرهلوقيهدونج..............67ةقيقد

مهرهعوههلوعههلهموصميرمعمهمروطعيومهددهمهومهبر

هs-ههلمدنجمبيهمددملوهمه،ةصوةقلعمهجهنهذهو...همعه

هيفهجو،هتيمههبهديجرهميفهلهيبيههعيوردعيكفنهههه

ههدهعيابم،8eو،يباجيإلاههجوءامهنموهلوهميوقأمهنمل

كه8..................4و

،هبيبدةعوهدملهدعيجيرهوهلهستهجي،جيفك"ميخيوهمع

مهعيمجمه،هبنوةعو،عويبيلصوههةننو،هههبنةيهاويه

،مrهلكهتاناعمهيدهيل،هعمو)ىهتيودمهرهوجرن4)عيهمه،هنميعو

ههههه-عبرهتعزو6)مهنيبو،6)هءانيميبردهنمزجرعيلروههومهتا

هديدهت...........................اهب



جاهوامههايمهيجرهم"بجيهنعليو

،هيدهتوةيبرعيكنيزيرهداتعوهكالموعزويجبهييملهته،هدييههمعد

هتتههgاعدو،همكالهتهجنمو،ةكملمهلههدعهكدهيديعسرهملع......مهس

مهكاعملامعدمكوهلهانعزنههييزوةقللهدوهجنعاليدهبردقيمعتويب

،هعمةمهمنمبعكعهمهsهكرديالنمهجهويهىهههبجهمزهىجيهجيمهعدومهمه

ههه.................................%

بيرهمزهجوةجهsicهوهتاهمههوجوومههنودمههكالهجييرونههعلوو

crهرهعمو-اهنايبومهتيدروم6معدلجرجيؤروهجيهكالهنهعموةدهميgاجيب

ك"...........................لاقو

ىجييزيهعدتهوىدهئال،هنعمهعد،عرلدهجمهعموىقودنههنععزهمدع

ىههليمهجيرهتدنهكيدىهةيدوهنهييريَيمثهينيعيجحىدعجوك،مهل

هتالكشمال.......................م....ميو

ياوهميروهكالههتلىوصهعروهبمههينروهمجلتاينردهاعرمعلooىالو

همكحوهمدعنمهتيبعيدعتهنعنويدوعيهيجيمهو....69%

هعقويتحهبعالهيفعملهبهمهدوجوتكه6يعبهتداهجإبيجهجويرجيدج

،زنبعيزوبهبهنهديبعتعميبيردهشهتهيبههجويفهيلعهمعهبعلةاةبيط

عننهههههيوهعدوهتمهويجهعقهنعههئدابيمهعمهيإهدد

مهتغلعد:-مهتمهههييحيينميوعترموهتيعهدوجوعيشتهاجتالاامنيبعدتمكالعفشيعن62لالص

ةيك"همدع..........................اهيف

هههينيجتنتودعيبعهههرعيو،مهلهمهرعروعم،6)مقر

،يجيجكاههبنو8"عبمهددعهلهeوعئيهيهو،منه......كالم

هل،ةمدهمعدوهنواعي،مههوهونيهمصصمىردعديدودهكه

عيخبمكاليدـمهتالمحمكالىدا،عينييروهتممهوةهبجعمىجي،ييهيجهمهف)

. . . . . . . . . . . . . - - . . . . . . . ع)مه

6)هيينروهلهنواعموهaهنsعونىدهنويعزوةينهعكيهكهو8

تالىتال....س



.هنمههيو،انيجيملعييبالم3

هينيعوهتيرقنمةعوضرعيملهنكل،ينيلردوهمدعنمهنععله

عوهيملاع،ميهصيدوهيينيدجيهنأوهعمجملااهتعمجيتلاةقلعمهونو

همهضعك"مهعردهعمعمكهههمالكبرهىهويقهده........(3)ةمس

هومهههههههههههههعيبيوموجههموهمعوهموجيهمجعهمه

هوهمهعمجهيومهيمحيوههجوهلهيفرعملامهدوهج.ع)نا

،هماقمةيفيكههجومعنمويف"هيدههليجلعهميكعرهي،ةجيرمي

ملك5يرهيبنويئاهنهدهعردويرادهدهعابرعمs........ةيوه

ىجبلمعناعيمجقالمهمهبعرههنعمجنوهدهعدويبيهد8مهكانه

هعلويهكدوهيجهوكلعمقمهه.................(3)ىوص

هيفهههلمكنومههييرجهرم5عمو،عي،ههاعروهطههمهيال

هههههمدهيهيجيب،ةملعميهوةيبرعممهبويجمه.......G)ويال

،مهمعدوهماهمهيجيجوينةياهناههيهيههيهههدمت

هوهلاملهردهمهنوجهنمبمهلهوههههههههههههه:...(3)يكو

جهبيرهتيفهلمههيجورعيهنملهموهلدوoدهبهوهيفرهدهش-هب

هوهييروكنيلونممهعوجيروهمجميكعرعهكاعتم.....Gyextد

هنييعتوىعاعىه8هل.Aوهشهمانهكههههرو،ه

.سيتيبلايرنيب
كمالك:.....................................كم20

همكهمميهوينعيوهو،مهعر98هلمهكالهعينهجبوهجنطهلو

تغلعدواع-.هكالoعدوديرمهلمعلمئالموه3و،هماهموبارومهمهدوههلهجل

هيفهمه........................همومه

هكهتمهعمومويلهوهجوهموك)يهوعرهجيلوكينهتدهش-عهتعنم

هaهامىلعهمكمههك"يتعمديعل5"هلهه..........ىده

.دههييوهوعيمهعيمهعيبيموجهيفنينواعمعماهماهمعقت.



هبرهمerpهكالتمهماهير،5يبمنينيع.

هعومعيدوهيوهيلعمكحوهلهاعريههيعوهيدهنو...هيبعالمهو

همهعرهييغتينعيهعلوهذهالهعمومهعنهيجوريهميرمو

ةيمهوعيدبلهعمسيوهجرع3يههملعيجعرمهعلجي..........هورا

.هلمعهعمهبمعنييكهيهيييههمهويعويهنيوهوريملهيقي

ة2ةغل5همعوهتكهةقطنممدهدهجرميجيرهىمهدهعيويبط....ءيراتو

. ،هينجياممهدهعنمه ميجرrامهم خلههيلعمجهنمهمهمعدهيم

عهميحربيهمهميههههههههههههههههههههعرومهعرو

42،6هيجهتبم........................2009

م٢هريضميرممهدهعومهليجيمهلهمعدنعءاعوردعوجوههههعممهعنمو

مrPooroدهنممهلقنمتيمهنةقهرملعهكالمعيهممح........ءايصوت)

همدقتامهلهجويعمهماهم،هنممهدهجمهنمةمهاسمبهطيمهو

ةنetesgزويههذهكلسلهمودقةياوومينهملامهيدلمهملا......orgرهيو

عوهلهاجتومههوريعنوبيعيفرعيدو.ههجيرهمهيوينمدم

مهلهمهمهعمهتسبتوصبكحةهوفهنعومهومعديومكه......هتيوه

. . . مهموييفهتالاحةعومعءيجمهمهجاويوميهاعدو،هينيعب

هههههةيوهمهبطقوملسم..........هنم

:هيهيجgمهمهيهلتويةياهنبمهسهعبنمهياموهو،مهمميهو

. نلعتنعمومعوموديسو،يمممهمومهم..ةنميه

ناغنرهطهموةيميلعتوةميرومزههلعكدعودهبمهمعديومهدمهم

هعمهدعهيييهتنميهههامجهنشهههههههههه..،يك)6نم

4ومeeEaددعهيفنلعتمعيمههملؤيامممدعوهييوريهيع3هيومت

هدادعإجمهددعوبرهمهيدلنويهوومهعروو......ويهىهجس

همونمدميبيبمهدوهجوهمهلعجوههاجتاومهعرمrدوهجومهدوجممهنمو

"8"دهمهممههتعمسوهعمهبنوهلهيدهنميمسو.....و6



،5)هانههييوكاليبمنيبيوهيبنو

هوعربيروك)هنهوو،هنم،هصوهنهموهعمesهههههs.عر6يف

ويامهعمنواعملاهمجنهدهعهدهعتموعنهه........ةئراق)

دعبهتوهوههههههههههههعتوهرهنهذهعيوعالميهركودهتعنهسكعوىهتنا

عتمهميهههههدهسهنمهولهمد80جنههل........ينويلم

.ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هامهمههمهيهههههههمهيمهومصو.......g)يه

هههههجومكهعوجيهههعوجوهعنمهيفدهعتمهتالههدهي

هوهجموعموهعممهنموهيمهيمهوهمهمهههههههoss.......9وبعت

ميعنمعووةمههاومهيروهم،ةمهمو،عيهمه،مهم

هلع-هعومجمامهو،نههوه،عيهمعدوهعييعega.......،يهىتأت

هوهجملانممهبهههههههههههههلومي"معنهويراعهعزويهرهظم

..Gهينروههمهناكههعنميوعرهكمهةعكعد.......،هيلإل

هههدهدمهوو،هدهعنجيهدهم)همهوهمهمهوىلهدومنكانه

هomههجنره،مهنوؤيهممهوهنييروهوبيوهمههعسومهمههمهمكم).

هنأل...........................هيزوج

ميههعفرو58هيفيإلاهملاوعهبورعئيه

م6roمconحتالاونيينامعلاونروهرمههجيورملديعروعورميبيبانألاو-.هيدعاس

ودجيو.همدعومعوم

هودهعيمامههماهمهجولهجومةيباقعنيهنرهمهيمتملايملعلاعم...

،هددسو،هعيدوعيمهريغوعنههههههههههههههههه.....ميدهت

همضهطموهيهومنلمهممهههعوجييهجوزعمهفهتفتاعي

دوقوهلعلهميهعمدهعدهنال3وفييكوهعمهبتكهتيمهتمهمناةيبوأ

هعمهعمجيو،عيمهأيفمهعرصمدعبهتنونيبينلهناينعي

ةقيعمويننوعديميرمةيميلعتعبتتنمنيبت.هيقل
.

،مهلوقىلإمهماما86)عمهعملايبرمووبعمهديرجهميقو..-



يجوميرهههههههيركايبيماننيع

sهrooجيجمرهههلوهثوههاجتاومهتامهممهرهف.........هومبو.

هنميناهينبمهنمهعله5مويوهومهدهجومهتاهماودةيدو

ةيدرك)ميممهمت،اوهيديوهانلمهكذيوههمهنايفهبههههه.....هك)5)

ام-ةيوههحنينهمهgهممهعفروهليمزوهينعيههكالممهنامع.

مهلنممهعمؤمهكميدوبنميمودكاهتيوهبمهكههعمبيههحن....هينهو

ىهمومههنوg)همومهوهمهه»وبيكيلهموههجوعلهمدهتيكل

هههههههههههههدهياالمعبمهممكاهيفنيكامجيبهمهوةيوهوعد..ينمه

.هدهعتبييميج،هييةهجيهتمجمكالمهمهمههسمتليهيعنو

يجيههدعجرمجإ،6"بوبههجويهىوههمعهعدمه.........ههه

ء65هميقيومويلامههكنيعوهبلقيفيدوهيلابيجهيمحيواننويعةكمههعم.ع

diتنوبمدر8مويةعيشعومهليمعهبعيوهتيويهينههوق...مهبح

مهنوددهممهنودنمهعم6مويناكوههيومهلعجيوعمينمجمووجيبتنهمهجوىفض

تجمدلهّيمتمهتيؤروعقوعوىكينمهمهمدهمهمهةعجينهفجرمهم...مههـ

هتيهيمعمىهامهدانوميقيمهومهدهمو،6ىهتدهكههههييروغيه

_tporهموكلىهووهملمهلهلاهنيقالمحتالمهموجيعدهيجهه------مه

ةيديه،هتيجيهههدنعيههبهك،هرهمعمهلهميملوهكالمعامود

ويرممجوههملعوهملوعرميعيرoدمهمةهيبهههيقبهه.....مtbال

هذهلميعنمهنكلةينلعههههههكاهتيوهبكتلمموجيروهمهمهيام8

متهيالمسرعييروهشهيديبيه)هتنداهموهمومهوهلعجيدمىقتليسو....ميهاقم

،همهتةمهمومكهيجيوهبهروبرهلهفنلههجوهلجنهينجمs.عتمتتيهو

هصوعموهميهوهماهموهعممهتيههههيدتهيوهيدههمدهه....مهو

هههههerecaو،6همجعمج5هممهينجتاممهمومهمـكدههيب

هتايلامجهلهمهمهنوهعدويوروهشهلقنهمهيالهنالمهمدقتوggههه....هدوه

.ء6،ووههموجن5هلويمروهعوك،ههيوهتهيامهمهمهيالمهنا



ميت)هىههينراكمهيبرملةئيههباصمهنا

ةلهنتهنهاتفهههنيوهمههمههمانعسويفهنعالمهم.....،ةمانمو

هلههيبيدهزمهههههةروهممههبهووهمجاهنسوهعمجهنملانم

ههكنمهوهتم،جيعههههمهو،«هيهاههعتنوههههةداًيمويةهجه

هجنمةيريهامجمهكالههعم،مهينواعموهجوهنوكلههجوميعطهمتمع

هنريبيهعيبيكانهههيجهيجيبىهههههههههههههههمي....يهامف

يدييبعهيجوهكالهوههييدهتدهيهجوتههيبيدهم،عينههعم

همدرعلهيبنممهومههههدهدهعهديك)يدهمضهود،هعروهههههههههه

. ،6 ىنعيهيلعهدوههومهدوهكهنألهعمبه هتكgنيب ههو- )هيج

مهينامك)يف،همه،ةماليإليهمهمهدعوعممهنم30مهدىهو6)مهددعو..هحومس

."عيمجتهو،غيبهددهههههنةماقالهتداعسمهتميهاملهههههه-هاعرو

وهتالهنممههيئراهممهمعمهولهمههلعرويههدوقيوهيدوهنوكل

.هي

هه...............................Aporس

.مثهملعم5)مهمهلههرةيكرامندجمانوم2)هجوىهىبيتعردملعن

هههماعر-همرمهوهتامهمهمنههههههدكبيك)ههنمثوىهههد

كلايف12هتيقتلا.........................مههاب

eroجوههجويفهتدهعيفهيلععقويو،مهعمنيكلهتهجنكمهي-عله

ههايموهيدهاجيمهمعرهتيهاهوجوهىوههمهههمهوييجيي....،ياهاقم

نكل،هيمهسلهعنمعميمويبمدههلمهجييهمهامعهمهنويلم

نووليمهكمههوجوهاهمويو.ملوههمهىلتقلعفههههه......همومهو

هماهملهكاهتيمههلهكالهتده.دههجوميبهيجههمههجو

يفو.عنوعنيممصهههههههههكيلكهنمهليجموجهبهمهو...مهو

متنوىضمهنووهمهعقوموههههههنموهلوىههميدهليه

،همهينمعههههههههوهلهعنموهمهتتههههملعومكدههيههذهوهناوه

.- ين
ثدسمخ،ةهب.."ن......*******.ت."

ايقةداه...............................ينمهيو



g sهمبالعو.مامتهاتايجملfي

ويوريهمدكالممه5)بنمهممهلجهيجههجومبنمهمهتيونيهميه

ههههههههههههبجعتممهينعيامعوهينروهمعوهمهممعنهههه..اهممه

هيبنهللدميلعفكهميجةدهممههتقاهمهنيمكالملامهماهملمهالهيدوهي

هبكر،ةيكر6ـبعجيناهيورهعمجم6وهمهه،ةيموقوعيهتالهعلهك)هيممع

.
هنم، هنم5جييههههههههبجنمهعلهومهمهوهليههمو

هممسمهههههمهسو،ميملeroعيكمهلموك"ممعوهمههمدهلىنعم

،همهتةينيمييجمهوةيجمهمنيماع6)ةبهوهطوه

يضمتيهوهركننميديهدنيامنوجروبلم5عمكدهعكههههنو62هجييدهمه.هحماس

،مهعقوهلجيوهوهمهمههجنعو،عياميلعهههههعهههههههعت

هكابتإهعيقروهميقوهعموهيهناملعنوaهنعمكلمعمهنeكالميوعيمامالامساب

هتقالعوعالانموهةنيجهجييهاك'هلههعمجيرعرهعلههغطو

هتدمهعيزواههجونعوهفك"مكايهيفهجينمههيبنتوهيفلمعوجي،62

هيديع........................ءاهتنالا

،يعرد،ةسمجيردعلهيسوجيجيجههلووه،مويف،عومهوهاليم

هيدث..............................ههههنلل

مويجهنيعنهلوهيطعمهعموعنوههههههمهعم

هيدلنمل-هاهينيعوههيمروههجونمهيجنويبةمتهميعو

مو.............................همه

مهروهتويفرعحمالممههفدهلهماهممثوهعمجييمههلوهوىفهمسوم



همده3"يجمايب3هتراهمهبش

ىيياعملاومهمعدلمهوههكالعيو،ةيروهشممينروهكنعلااهنمنودعمهايم

ههامجيمهعجومهجتومهمعيهههبعوعمي.مهدبهوحصم،ه

ينويهصهههوجروو.مهنعلومهيده........."ةسس

هلمهكلموهميهاهفهههههيجوتهيفيهواهتمهمه5)بنمهممصoكش

هنممهدهجهيمههكميدerدوهتمهم...............)(

هليوهيلايلوهملعبهتيوهوههمهيعدوهيمهييوبماههجن

هتمهماهملمهميبهبهوهيفهمهولعو.ن.....ق)

همعوهعاوىه،هعاَي"هكهموجرههمهتعدووتال(دزيتيالوجكالدتالصاوعلا

.هلهجيهيمدعةهبيروهيكايديبيةهكمهمظعمويفمهدو......هاور

هلهللهمههعمعمهمامهعتمهعممهومهملعوهمهمم-همع

ينويمهلمهيفعمجينمملعوهبعتوهههههههعم.......وه

عوههكعومههكدوملىهيهعهمهمومهيييييييييومهصهerصع

هدتموي2-جنوههنوهملهسدمدعرودلوىهدعومكالمهمدنومعنهتهجوهل

ههجووههد......هه.هب............هك

هموجهجيدهموهمهيو.موهومهييوههينجمويجهنمو

. هيفمهدوياههميبهوعنوميملاعوايبيلوهدهعيهيلعيياههههدوج

يجهلمعىهصت........................ءاه

." هههنومومهلاوةيعهعيببهمحبصتلةمهمينهم

(علءاعنك":نومجرهمبمهعيزوعهميمعروههيفهلعجيوهع..ةمهمب

ههههههطو،هنمهتعنونومههيجهمههمعدعيمجقفوو

عوالوكجسمههايماهنمومي)مهناوبواهمنماهينجييياههايميهمتةعر

كالكشم............و.هههههههههه.......يناجيرال

عonوعيومهعيلودصلنوعرهوجوهمعنهمهيمسينم.

هدوهaد،6)مهوههههههويهعرصميههتاهجهعمء......مهالاىدم



يطياممممرمةيملعيو

هدهعيفمهمهنةعومجمعنمبددهتةمهمهعيدوك)3-6نيدهكالمعيونتل

.مهموم

جمؤيمهف،هبروجيمهلمعددهوهوهكلمههنهيدهمهتعنههيو

هلهسهدهعنم6مههيفوهدونبشيوههيدهتههههه..عبرالا

،6عومهوهتاموهوهيبرعهوعيومهيكاوموجهههههل

ههههدهعوهتاعدوهههaنومرهويهاونوكومك3همعد.....يه(3)

هههعيمجووهةيلهعالدعممهيبةياعتتهك)3-......
.

هعضهدهكهومههيبهرعرعيبرعوهمدهيباجيهوعيغ.عيبينم

هكادهيهلقعومههكامهوه،يملهجينيهي............هماهميد

مهعمجمدومهو(3)عوجدنالهماهممهحنمتوههوعقوملهمألهمه.

(sمعن»دهاجيبرععهط،«خيرعهلمهذهبيرع3..همهGo cos conc29هكesrprrocم

يفعومدلاودهعيفنوينعتهيبرعهعيملوهيلعمهامممهلهكالت

ه6عيوههو،ةيلمعلاهذهوعيوهعجوىريجيجامعومجمنميعنهههه.مهيو

هكالمهعرومعديفو5عردهةيؤروهنأهتهجنميجلوهعومدهمعنهمدقي

. هك)هوجومههوعنميملةيمك2:يفير9عهلهدهيجوهم"عمو(عيمجو

يبهمهان
6»ىجال.

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . " - . -

،2هيفيهيهدهعوموييروهشهبهمهتعانقملهنععج

هتابنمهوينيكامنوههتاوةيلامو9كه)يجينهمعرصمىهي....(او

.مهتمهم،هتاهلهعمجعمعمجلهمممرههتمهموهكالههدملهده

هلهمعدنوهنةيوهةيرهوو،يروهملوهعنمو،هدهعكايهيه

،ككمهيلعههدهكعمههكالههيروهمجوزوحيمههتبيهعيرهكمهعال

هع-هيلعهموهمومههفومههيبرمهك)همععمaقير9عهبعش

مهلهيجيهلهينههشهدهعبىلعةيلمعبهميمهعمتجافمقيتاليم

،8لوهميننوهلمععيزومشملههههجنمةماعيمخلاىهم..هيبن

. . .



هتناهالييناملعلاويبرف،ةكلمموس

نيمهتمةرودهدراوموهرهمصمهمهيومرجمومتهمهلهبجمنحن

هييوهتيروعهلمعوهعقومنمايبموهميهيهده.....مايأ

(نيدلةينمهيبرمعهلميهزهعمومهرهعمعزتحتيعيهبزهعمبكرم.5(-

نممهنكميةيدوعييعجرموهعمggؤهحنهيعنهج...هعتم

نيبمهعتناهتيهو،موهط:عرعرعيبيردgملعنقنعيلع

وعروعوعمجملامهروهتةمتعهمععيبلنانععمجهنوهو......هعم

موهماهمبمعننsعوهتالهيبههجوهلهموعيوج5"ملوههمهي

هلتنهتدجنلهمههعمعييثعبوعرههكوهيك)مهعرهتمده.......هينه

مدتملعلجعيمجعمعموهمعنوهعيدومتاعوطقمجيراهموهعشجهدم

ةثعبيوهنوعبنيبهييروكمهملعنودعنههجوممهو...معو

،6)ملوهكالملهتاوددروىههههههجحيمهعيبومهنيبيجهنم

هتةيغامهلوميوههنكهوجوهيههيفيكالمهتءامرهنم:cهبميج.-

كالكفك...............................هعم

،ىه،هتامدخنمهمكاعرهومعديوهمدوجىهىيحيومجسمده

همعsهنهاصقأنميهويجههييوهتلجملىهكههمه........wدع

ة6إلاعقاومبجي،ههبيردهمهعنملهدوهعروههههههههه

ملوينواينروoدههكالههلحمنعوينوهعىهىهو،6"هويرفكع.مهعم

عمتهموهعمهك)نهوعنتقاوهلينويعوميعنمصوهطهعميد

هeneaهeneفرعينممهوعوجيونوناعيوعوويينومعهطكال4خو.مهتاجايتحا

هعيزعويرعردهمهنوهك"مليوههمالكوبيربيرىهنمهلهكامريج

هعل-هليلوهعزوت،اهجهمهييتلامهماهمملوهمجهلوجورعلs.هميرجب

هموهوث6هههعمهتجلاعموعقوعوهمعوهييروهشنحنهكيلموهمومهم

،هلمجرهمهيدهتةعومجميهو،جي،هوهلئرهعموه.....ماما

". . ىه،ههيئنهمملعتيوهيواهميفاهدوهجبمهملعمشاههر عooةداملع

. ماع



يبرميهفىهوهيرعةيدههلليق

هيلعهملوبيبجيةيمهعمهكرهم،ميهههعروهمعدمهجمدونهههههه.

مصعهتهجهنوهكههينيرىههمهيونيم،هعورهكمهدرىفهموهع،كهجتني

9 هيدهوهميهر6هوهبيهزهدقزميودرواهوينروهيدههمككهلهمدوهمه

Gبكدهعكر.............................CONGكر

،6"ىدوههدهشاموهمكايهدوووهمهلوهيديدومكدو،هداليمهعمجو

عيمج.-همجهتبيهنتين)همههكناههعمىهنيمارماد9يتنيا.حوميمروميهر45)

مهم"ماقرهتدمةددهمهماهتامتههبنيةي)يمدويكوهيتقي.

،اللهمهيتياهييلو،كرلهعيبمتهمرومهدهييروواههمعلىدهويتيو

هينج5..................................موبعت)

عيعهبيهتبجيهمومهمدهههههههيندوكنبيتيدههل

هcجوميتراوههههعيرهجيهعيرعيمجكهابتناوهتيمهالاهدوهجهده..همدعه

. ههجوهلمكدهدهىهوهيكايههعمدعوعروعيعدهمجنوهبعوهبردملو

هموهيبعالوهمدبتروهلهكروعروتتونهرهكDsىعرهنمو........(او

هك)نزومهعلوهموهميعزناهيجىعنوsهنوهملكالوبيريههكالهتجوخهدهم

«5) علهلذبيهدهدوهجولمعيو،مومهلدىفنوعيدي)عفهمه(ع)يهو

هنأل.............................ةماه

عالعدومهدوههلكرالكىهني
يوروبيدهوهوهمههيرهيبيدىمهوهعنالو

همهوهكنههيويويلعهنويعجرومهبيردجيامهاجيلمع.....هـد

مهمحهكاهتناوهئالمعويهوة6)سكيملوؤيىroواهيفهدوهعدم...(هلل

ىموىمدوهمطمتويدي

ميزه9-تالج

مهوهمو،همهويههههههومهدوهملهيفمهعرهلوانتوهئال.



.. معطمليليهيالم3 )همومهو

هكنيالميروي-يقهتعملمهمعدو،موهديكدهمعدبجيهنايبدىهىعرينيتالبهكةيجمه

هيلعيه................................هش

مكعجىدمومهمومهم9ؤههلهبتننهقيويدهنودج،عإعيدنهعمهع

عنمبىكوربرسملهعر،عنيههمكاعرىميجوهوعيبيهحهتدنهمنيبعلجtrحلاويبعال

هص5...............................كص

هعمىهاههيجهيعووهيتبههبجعيملامبرجيلجه،ةديدعتالاقتعا

يتنهةنجتلاق-.ىجوهeروههوعيألهنموهعروههههههههةنملعمهعم

CNكالكالهتهجنم.......................ة......"ةلس

ييهتمرهىموك)معدهعلوههعميهعمههدهعموهلهلو

ههكنيماوع–هوهههههومتعنمهلايوىهعنعهههتيبكاههجو

stعوجيهههههنعم6ميعنىهعبراهنتهيفاعد3هدهى6"همده

تالمامالاعميتيسهيروهملهيعووهتجيييميدهجووهيدههودهمناه

هrepor5هههههههد.....................ق)

عرةيكالههه46)ىمسيهبلجيجوهاعروهلومهىعديوههلعلهيده

هeraدنهنععلهههعيمههورفتاهوىلهاع.م.م.م.م.«مقر)

ةالويهلدههجيمهمههجييدهزينعد؟"هعورينيتنكلاعمجمب

)S....كانهنكميةمهمعقاومميرعمهعميدجيهلعيبرعله

هيروهشيفةكرعميههيف،هطهمعنهدهيجوىههصمقيناهىعد

هكهعت-مههجوردهيديبهديعصتهرههعلوىوهقنعوههوهههههينردق

ههههعل...........................هدقال

،هكالههعلهلكهههههلوهملعييبير9يجيك»همك)ويبىده

مك5)عدههيياعرهك)ىجنوهعمويوتوكوب يملاهدهمهوعبيهيتلا



.مموهدوهجنهنويع
يبظوهمهم

ههههيجيجةينيجلاةبيهبرهعجعتموهتنهمهجيمهمكيجهوجوع

هعىهمعدونهتهيجهيعدتهدلتومهههدجنئيتيجتكهيجوتيعديودهن.عون

ههةنيدميفهبنييجوههههههههههههيريهنهمينهل،هذه

هدج-يروهمجلاكالهيهوةدير،6هعموهموهنيدنوهجووويج3بيو

،عدعىلعيهوةهجيههيههيهنوهيينبمييهتدهبهنم

هماهمهكهدنوههيطنكههئريلاعمهيبرعهيلميهجهنمكب)ىهىووين

هتو........................هب

مجح

فsهجووهجدريبرعبدنهجىهىتمهوختىههمويىهوجمعتهنوعيبيكدعر

ةيجي

هئاعدتل..........................ةدم

مجألونهيميجقنيتحيتجيهجبهنايبيفمك(تنةينيدههكهينيعممو(يقمهتبهتم525

53مهدويبنمهتبيركولعمهينيعنيَيدمهيفميقىتحيجيتقهيدعت9مكت

ههتنوخي-يهنهيتهيرزمدكاعدوتهتنهمعامتإلعيوعتوعيمجيفعقتاليكيجكراش-(دصاو

هنالنالهك8...........................يبديف

نمةلثمادىعدينيجكندمكالكعمعنيعالعتمتييتلاتانيجمضيوهيوهجرعنهديهو

هههههههههههجينيمغنويهياجهوهييعوهتموكحو..مس(3)

هبهممهتيوهيهeرودمنهجهكتهتنمعدوبجوردةعكالهيفهنم

ى»هسينعيالمههميهييتينهيكيبيبيروههلههيجهييروهعجلهههل

عتث23...............--..............."هيلع

هجيووهجوتيهورويهههههههههههههدمهمجنويفمه66مهيبدىقتلم

همعمعردهيرديفهودععيمهويفوهلةياهنعموهليه.وجييدينيتنهينيعمير

(يوني25هتدمعمهتجتهلعلهمعنهبهعمجيجويديدقيويهونييندهدهتعي

.
كنرهدعيالهنانيحةمدهعيردعبههوعةمهمفعناوجعومدو......هريو



مهدومصوهطمليفهباجينير

56x)ناكو orيتاللاايكير

عييمتلهينج3#هه«ةنقتليعدو.هنيعبهتيوههمههكجمدهتوم

ىهعهيهنو،6مهنواعتعيوعوهييييههههمدو،مهينعيالمهيهوكتف

هله.................مهمههههههههم.م.....هل

. بويجكجهيهنوهعنهكهمك)6هىمهلهههعرجيمهعموهامو

هلهيماحم،ىجهتيههديمهيجىبهكالتمالىهىدنوىههوعطمكاممموي

هناموج.......؟هس

متهمهىهتدموهجيىجمعدهعوردويليمععمجهينيعهعنss-هلعم

ههيوكينمومهعمونييهيومهيهلمعوهك).........مهب

هنموىديهعيمهتيههههههمدبيجيوهكهيدهعوههعميرك)

ىدىجهنمكمصوىدهوهماهموهلهلودهدهيلعرهعمهعد......)

هيليإيبورعوهبهميمصتةيلمعهيبرعهيديسامنيبموجنلانا

)G.......يمويلهعممهماهموهلوىرهبتروهماهملمهم،ةريبيمةمطاف

هيةوعدويمهنييروهوهتيوهبهعميعدمعودهدعلهىداو

عروههههههههيدهيمهكمرومهنمعيمجبهعانقالمه....cكترا

هههلودعرولهلهميدهملهلةيلمعلهعمجملموجههل.هعلوههعم

هيدهبمعدلمعمهيبنىدهيناهيموعدهوعنميو..........يكز

هميراهنيمهتملايهلوميعقو6هجيتنيهةميقهينههمعدهيلا

يهيبرععيباغيوههايممهمهويوينمهمهتطعصهمهممهيلوي..هكال

. ينممهعنميسويروهنوهجملوهلهلهمه،مهملايوناهىلع

هيديؤموصعممهو،نييكيجلبنييدوعطقنمكهمه........مهل

مدهلنولوت)6XCYES)يوج



،5،هينيرعموهمومهنملبيع

هلكمههعدوهلهاهيدلوهههعوهميروهوهلويوهعمةيومنومه

هكنلابينهينرهبيوهجوميهاونوهبههصخروعيهتمهلاهىمركهنزوهلكهعممهل

ةنانف6.................................يمال

عقوهتاراهميهجعنمجنمهعفرويميعنريمهيجعونةيوهع8-هتهل

هيطوههههههههههدهعنميملنيهر:هلومتههبيك3.........هس

يجنيميج.يب..5(هدحومهكالههيهيقيرف عو،يبرعوههعرعنمهيبهلمهتومهنعمهومههييريتق

هكيب-هيدهومهماهميفمهدعيوهيعوىدهاهrrجإلءاعندعنهععك)مقر)

cr6292حك)8

wرم

هههههههمعىهثيرو،دنتالاجمةدعيفةمهمتاعيوهمجنلهتهوهكمهوع

،صroعيمهالق)ينيمئادهييدىمرمهدهمومعبوهمسابىدفملهكودعوهتوعي..مه

. يسيفهوههموعنمهمعدمدعوهههيعووهمهمهعمميقن"عيده

هلعلههتفهىهقمعيوهيأروهههبعلهعممليبعشوهو.......CRسم

مهلمعهنيبومهيعهههههيروهمجنمهيجوميركcessجليهاهن)6إلGoDعو)

ةجههتسهمهههييييونهههلمهبحومههاوعدهمللهههههههنعم6

عsroقروو،(تو3

هلمويروهههههننفتاههمههههههههههجهوهنوجيرعهماهم

كعال3رسمهتهلهجوعردهميردهوهمهowp9مهدوهمكالمهعلوىمهعوهيهنوهتقوهمجن



همومهومهطمنيف5يمريالمهنال

ىبعومودهدهمجroويههههليحرك)هنومهوهماهمىفمتتةهرعىقلتهنا

هوهلوقوههعينهددعل....................يمال

O9)وبعال 6)Cro5

يودوههههىدههمانزورهههودعمهعمىمتني،عب3هعمجنيبكانه

هكمهميب،يملاعلاههجاوجهليهكولمممهنهنهمت.....يبط

هتقاليتلايبدل،هييا،عارمكلهلهيوونلاهينهمههوخىههينهكاليديخرتنيعنع

ىههههلهجيهجوتلهوهينعيالمجهميحجرهمةيالوبيمايمدوةث.....كالس

6"هيباههدهودجويجهجوهيدلنممهمهبهنأىدهيبيهموجقدبجيه(ةياهو

ىلو،ةنيهرعرههييتومبهمدهمتهتوعيوههههدهعق.......س

،همهتيهومجروههمههعمعجنيوبرهكالتمالهفتاهوهعميديكعيؤل

هعلوهدهيفمههدهجبعدوعيدوعينأعّقتميزعهبمدعىدعتلامهيبمهنمعمكدىه

45)هعلو............................)4

مك39هتيبههههههفصوعيورعوههدهعردجهعدeيههدهعوهب

55الـهيدؤيهمهتيهدبعمهتدعاعروهؤجامجههههههنيبوهط

هتيصهّياليإلاوهمهيديبىهىملععيهَي".يميداكالهمكمهيدلوجعيكهميرش

هفدههديبهعمجبمهماهمعههوركمهوجوىدىه3هيtجي..هجوم

هلةهةلومهلوعيراكمهيمومعلاةيعدمعدهعمنيمههبهكدعب

مهلم،5)هههههههههههجوههه،هنمءيرومينمهمهذهو،يتلا

،6هيجو،6)هينجمهمعدونهوههه:عموههخبوهههشماه

همو6)كانه-نونميهيههجووههجوهكيلمهمجاهموهمهههيجوهق

مكجندلووجهعنك3..........................هك)



هيبحموهموهدوهطهتريغ

Cجولورياكير3

هههمهدميقنعهعمسنهينوهجمهسوهنموهيعدبيملو

هممعدوجيهمليبهكالمعوبهلبيجميردهجوموهاموهنومنهييكاهتناو

هيلعو............................مه

هعقبجوملهنممعروجيم5:موهكلهاومعدلكمعديفهنم

هerعسهومهمهسوماقةماعسهلوههجويفهليدهن،هلههدنوه

هيروهشهوىمهسعيهروههههههههههجيعرهوهموماليجين

68تةدةيه.........................-؟ةـ

يناثلاولوالاىلععال3

ونمنهوةمههيجههفنعهيزجوهدهاعموهموهبعلميفهمعديامكعاعت

نههraههمهدهجوهعفرجوعقو"نايبيفهمسووهينه«حتف».ده6،ن.«جأنمهلامتكال

هتدهعتو".............................هماه

."هينجcreg29الج

ةجهيهو،فىدههماهميفهماهمىههفمصتوهىدىصموتاعلكلميهاه

عممهدهدمءيجموهمعنههيبيلعمهنومهتممهلهههههههموههرم

هومس...............................،ال

هلههم9علهممهمجهتيوهةيليههتعومجمبيردتماهمكعف

هعوبيرهتوبيرعتوههم،يميمتهيهويلعدمحمهبترميههيهيجيمصs.هب
«مي



،يرصعميهفهتيؤيوهماهمكانه

،6بيردتتلوه،يمرهمدهيوهدوعر،تعىدهمهكوهنمبهلهمعدوهفم

ىrدجبهدلهايموءاك'هييوهعوهبيجيعيوهعقومهييعي،هيدهاجموهايملاو

هجهتنتهىد.........................ههايم

هايمعهىعرويعوبويهمكهعينردهملاملعيامكوعهعهعم

هي-همدهوهمهيجهبجهيريههيعوهبص:هنعههدهدعاهماهمب

نيروصم5مهوهتمهميههيههيههالعيورهدهعبنوهوفتهمهدعوو

نجسيهويقيفرىلعةقرو6"تننلوميردةاوهلهههههيودorحمهوايف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6)

همهتاوةميرفيفةمهمعنوهماهمهمههوعرهيوكه

ك)جروبني8.....

ملوهىتعسودوردكرهتتيبلهيوجهجومهدراوموهجهت»همليفهيدج..هعم

يرهيبيبيمهومكمبدممعدةعرجعجارتهههههجوي

هممعنهلىلوالعنهلهيفمكتنيدك)نلههيبيمنوعيمجههبهذهو(يكل

ى4)...............................2

همهممصمهنوعنو،تميَيملهمهاوىههعمبيبلمدهنملةلهسىه

هتيوهنعهكالهههههجيورديياهنيابمثدقمعلكناليف.....هينج

هكافلميلعمهنممهممويهجوتييبينهمبهلةميقامو

يعيعوىrooىدهكال،عجعيزيدعونهيفهمجاههيجيدنوتفميههو.مهت

اهتال(oنكلةروصماكحالانالعلوكمدنالهنالونهمهيومدهتوكلميهلباه

oيديوهييعووهههههههههههههههههههرو،سعلجيههذهو...ىميه

هكرهمعنوملهذهرهملعممهوهوجrدهمرجهمليهىroجمrriةكه.مهنم

10كيجهتهكدهعمنمنيروهشملايجييومهىدهيهمهمهىنغي.مهيه

ىوملمهعىهههجييروهنرهنممهنيعبيههجتتةثiم

"هبعلمجتنميأعمةقالعلامعدو،عيةينههماهمدمعيوجدرجمهدهم..مهف

رمأيه



همهChعمهموهموهتضهنيه

(جتالكر(Trقتنال3

ىناعهلهجوهيووماهملهمدنهعموهمرهمهريههمعدوهموقويه

Ge9دنىدل erعيالمدليكل..هتهههههههفيرومهعهبيهههجووههههميك

ينهمهىمهوم..............................مه

هكميبيبعيعىدهوبيوههمهيهاجتجيعمنميمهوههعنملباوههههه

هكوهميندجيملوىلوالامهفدهةيوهمrBميالمحتويندملامهلمهالويهامنالاتالاكوGR..2ـ

هت،هومكحيهيتاملهعدمعيمههههههههبنوههههردهي6)هلو

،مهلوهعيربههيهوهههلوهدهعهعلمهعميدهعنمهههههه.هب

. عيرميرىوهيهيفتدبكالهتجتناكندمينغهرومجكههههههههدىمهدهعيمهو

،هيفهلهجهدوهجىلعهدهجلكبيقارعهبيوهيسههيينهمل....مل

جمثنو3مقامدعاهداقهمدهت"عيهبماق"هونههتاعبتمهتهجنييك

)G...هلبيرهتيههههبيرهعمو.«عيمهمعلدهيفهمهنوههايمو

هنومجم:نيوههجهءاكيفهيلعمهاممميمرهييهومايأ6)عباهم

هيقلهعمجمويميرعهبشىمردمهاهو،مهردمه،مهريجهعدهبيجاعلاوعيوميهرعمو

.** roيفمهدوهجوةيروهشميهههه مرهدهههههبيبرملوهأم

عجهعوننمهمعمجهمههينعههجحهمجهمعنصهمص59يفهكالههمههعم

هالمكعل53......................................3(

يدومعموهعيبنهيكهسدهمهههجهنوهبهeهغاهنهييوهجو

وهمجاهههههجوهجمكالونيهمد6مهشيجيمجو8.........هيح

هينواعموهينوجهمعدهيجهبهعاد،6)هربنوهمهليهيهيوم

ههههههكيجهدروههههدعوملهييروهمريناهيموعنىده....همه

راك



مموموهفممدقيوهسلهمييالم

هدوهييحمروههلجرهعاديجهمهيمهيهمو6)نزهجدمعيهعلوج

هك"ويلوههلهبيرو:موههكالمأومهنم5"هديؤر"همدنومهنمو؟....بو

عدكعرديههيهنوهملعتامكويجوهأم"يفوهمدهتملوهيدهبىردي-.هتاجرد

هيهيكمسوسوههيدهيعردهيليو،هبيجيوهوبيرهتعمنمددعو

ينلعلوهمجنزههههعتو،6"مك3.هيا)مههبميهنوهمدهعدوو.عيع

ههههمهعمودويتهميلعتوههيومهبمتهيمضتت«كه......،دهب

م5)ىمروههههمكهعمكده5مقمامأةيوقلاهممرههنويديهوةمهممويلاب

هفصونموهموهههجومهليمراممهنمىدهه...........جاتنا

همرههنممرووعنوه،منهمهيهنوكعنملوorدنومتهيمهعقا)كهج-هومن

هؤههبمهمهتيههلهنومكالملاونوعرههمهمهيلع.........ءاث

هعمنم،59تيهيمهكيياهمهوو،كالهىههمهتبهكالهؤمهنودهراكه.هلةهجوملا

جيهesوهك)aىهعمهيروهمجلاعدييدهملايناعنوناعيمكالي........يه

هلوحهنيهبهدعبهمعوهيملعت،هيهلعقتهعeهعيوجتو

عرهك"هيزوو،645مهىمعنهههههجنوعزومهنيبهترجهىلع...كانهو

ههههوجيبهوبيهوهههدهعيلوو،هطليجمهوهلها.

هدهعمكدهميدوهيناهتلطومهموىهوعردميهرىديتلودكمه.....يباين

يجهيلععقتاهبيبحوههيركتلعيبنم)يلروهمدعوههنيمدينوت

عييممةقالعهيعمتوهمعدوهتيمهعمهتعمجتدهعتمموجنكتهب...<Pجتو

cجل9،همعدونيقاعمكاليتالىالمهتضرعيتلايهيتلاوهعنمويبيهمexcهيوهتيجمهج

ميهاهو-هلوهجمهههيبيناههدعوهمدويكوهمجبةيعيهيلي،قبهيف

65د6ةكال................................،"عيقد

هعهبردهمهنوهيرههكدهجوهتملكلهتجهبمهمهتتجيعدهجقب

هاعروعجهمىمدىوعدتبيهمهعنمهتيبنمهشيعينايفهبمهونيب

عالكده...............................ةديج



ىسطماجلاهموorدوهتلطهتيه

،ىهاهنومك5)هئالمععئادو(3)هيمهيلإهجتملوعومهلهاجتوير-ىنمتنام

هعيجدعمجنهمهيدعقمهومنوهدركمهملمعيالمهب.......Cهكت"

ينمهياممهدهعرعرهههههينعيالمهو،كانهةيناملعتالمهمهةجلاعمهكالتم

هجومهرودل3مههيبموعزمينعملامهتالماعمعيمجب........اكاكس

ىدتهنهمهنيينههبيرهتمهتهمهذهمكروتهبمعنتههيوميدتنمميجيواليج

عومهيمهتدوهعنمهمعدمدعهههههعيبلجيومهدوهعو......Cبيس

.ىمهنهوتمهينههينعي،هدنجيمهمدهوهيرويجاجيموميموديك)

6يفCCT)ـبيناههجدهاهنميناعيهنعىأنمينمي5مهدوهجنميكب

انتيل

........هيخ
«ةكم»3..............

يبيهولاهمعنهدكاهتهصوهوملههمهيرومهههههههههبنوملهنكل

هيروه،هييراههيبنوهكهههههههههههعيمجeرههههعيممو.،،هعج)

هكالهكدهمهددهيام،ههههههموجنبجوتومهميلعتوهومهعمجيو

ىهىدلو.هدعبهعلووجهلهههههبيههوجوومههق"سريدنيمهاعد

كالهقإلنييالم...............................Chكالقال

م٢يل6)همرهمدوهعيبيوهجردمهعممهمعومههتيجركالههعنمينحش

هبمةيلمعهيفتههههههههههaهعيمهعيمهم......Cجيتال

،6جلدهمدوهئالمعيوعردملوههدكمهميقوهوجعرههنهنيعاهيف

هتمهمو،مهموينهملاويبيهمنيبنموعمتهمعدوهعيبمت"...Cىبك)

يهاههبشهميوعرههممعبهمهدمهجيههم.ملوههوؤنه)

llعورCh...............................ةكدىهالك

,ffsحتالي cr

،ممههنطوةمهمدىسهههههوينيوهىعوهماهم،كهيياميكه



مهدوهجومعطهديؤيعيبحملكب

هج-مهمنومدعيدعهعلدهييامهموجهقح"هيجهياهياهدعدوينىدهعىه

،هنعهعطمكردجىهههههههههمهحنمىدلمهتروههتملعمكدهههعمكه

عد-aىهكالههحنموهق"همهههميهمهسوههههدوهير

هتا...................................هب

هتجيمهنمو،تاعتهerدهعلدهوهحدموميههههههدياههمرو،«ههو
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.مهعيوعتهدهنمهعنم،عوهبههايموهقيمهدمهنهمعمجم
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